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1. 26
APJATI
5
October DESAK
2022 PEMERINTAH
TEGAS

Negative Bisnis
. I PEKERJA MIGRAN ILEGAL |. APJATI DESAK
Indonesia PEMERINTAH TEGAS. HYPERLINK
"mailto:redaksi@bisnis.com" redaksi@bisnis.com.
K. Etua Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja
Indonesia (Apjati) Ayub Ba- salamah menilai masih
banyak penempatan pekerja migran Indonesia
(PMI) secara ilegal akibat tidak ada penegakan
hukum yang kuat, baik bagi pelaku individu dan
Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia
(P3MI). Bisnis, JAKARTA Pemerintah didesak
menindak sindikat pelaku perdagangan orang
melalui skema penempatan pekerjamigran
Indonesia secara ilegal karena merugikan negara.
3230880344805482790512700Annasa Rizki
Kamalina.

2. 26
PRT Korban 4
October Kekerasan
2022 Tuntut
Perlindungan

Positive

3. 26
Praktik Ilegal 10
October Masih
2022 Terjadi

Negative Kompas . Praktilc Ilegal Masih Terjadi. Penempatan tenaga
kerja migran secara ilegal atau nonprosedural terus
terjadi. Para perekrut tenaga kerja memanfaatkan
fenomena lapar kerja. JAKARTA, KOMPASSebanyak 95 persen dari 80.099 pekerja migran
Indonesia yang dide- portasi dua tahun terakhir
merupakan pekerja nonprosedural.

4. 26
IKN Tampung 17
October 200 Ribu
2022 Pekerja Pada
2023

Neutral

Media PRT Korban Kekerasan Tuntut Perlindungan.
Indonesia KANTOR Staf Kepresidenan, Jakarta, kedatangan
seorang pekerja rumah tangga (PRT) asal Cianjur,
Jawa Barat, bernama Riski Nur Askia, kemarin. Ia
merupakan korban kekerasan saat bekerja pada
sebuah keluarga di kawasan Kelapa Dua, Depok,
Jawa Barat. Riski yang datang didampingi aktivis
Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga
(Jala PRT) mengaku disiksa majikannya baik secara
fisik maupun psikis, mulai pemukulan, disiram
dengan air cabai, hingga kekerasan verbal berupa
ancaman-ancaman.

Kaltim
Post

. IKN Tampung 200 Ribu Pekerja pada 2023. Jadi,
diperkirakan2023 itu kami akan menampung 150
hingga 200 ribu pekerja di lapangan, kata Bambang.
Kemnaker Bekali Keterampilan Masyarakat Sepaku.
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5. 26
BLKK
7
October Pasraman
2022 Mandala
Widya
Ganapathi
Pelatihan
Pembuatan
Kue

Neutral

Tribun
Bali

. BLKK Pasraman Mandala Widya Ganapathi
Pelatihan Pembuatan Kue. Ia meminta agar yayasan
Sanak Sapta Rsi dapat dikelola dengan baik dan
Meminta kepada BLKK Pasraman Mandala Widya
Ganapathi untuk melaksanakan monitoring kepada
para peserta yang mengikuti pelatihan pembuatan
roti dan kue dengan baik. Kegiatan ini dilaksanakan
oleh Yayasan Sanak Sapta Rsi Balai latihan Kerja
Komunitas Pasraman Mandala Widya Ganapathi.
Desa Pesinggahan, Klungkung, Senin (24/10/2022).

6. 26
Buruh Ingin 14
October Upah Naik,
2022 Pengusaha
Menampik

Negative Koran
Kontan

. Buruh Ingin Upah Naik, Pengusaha Menampik.
Kalangan buruh tetap meminta perhitungan upah
minimum 2023 mengacu ke PP 78/2015.
518668012700nakan PP 36/2021, dan 11,39%
dengan mengacu PP 78/2015. Dar i kalangan buruh
sendiri tetap menuntut kenaikan upah 2023
sebesar 13%.
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Title

Praktik Ilegal Masih Terjadi

Media

Kompas

Reporter

Date

26 October 2022

Tone

Page

10

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-1026/KOMPAS1/Praktik%20Ilegal%20Masih%20Terjadi=1=10=1.jpg

Negative

Summary . Praktilc Ilegal Masih Terjadi. Penempatan tenaga kerja migran secara ilegal atau
nonprosedural terus terjadi. Para perekrut tenaga kerja memanfaatkan fenomena lapar kerja.
JAKARTA, KOMPAS- Sebanyak 95 persen dari 80.099 pekerja migran Indonesia yang dideportasi dua tahun terakhir merupakan pekerja nonprosedural.

4

Title

APJATI DESAK PEMERINTAH TEGAS

Media

Bisnis Indonesia

Reporter

Date

26 October 2022

Tone

Page

5

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-1026/BISNIS_INDONESIA1/APJATI%20DESAK%20PEMERINTAH%20TEGAS=1=5=1.jpg

Negative

Summary . I PEKERJA MIGRAN ILEGAL |. APJATI DESAK PEMERINTAH TEGAS. HYPERLINK
"mailto:redaksi@bisnis.com" redaksi@bisnis.com. K. Etua Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga
Kerja Indonesia (Apjati) Ayub Ba- salamah menilai masih banyak penempatan pekerja migran
Indonesia (PMI) secara ilegal akibat tidak ada penegakan hukum yang kuat, baik bagi pelaku
individu dan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI).
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Title

PRT Korban Kekerasan Tuntut Perlindungan

Media

Media Indonesia

Reporter

Date

26 October 2022

Tone

Page

4

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-1026/MEDIA_INDONESIA1/PRT%20Korban%20Kekerasan%20Tuntut%20Perlindungan=1=4=1.
jpg

Positive

Summary . PRT Korban Kekerasan Tuntut Perlindungan. KANTOR Staf Kepresidenan, Jakarta,
kedatangan seorang pekerja rumah tangga (PRT) asal Cianjur, Jawa Barat, bernama Riski Nur
Askia, kemarin. Ia merupakan korban kekerasan saat bekerja pada sebuah keluarga di
kawasan Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat. Riski yang datang didampingi aktivis Jaringan
Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT) mengaku disiksa majikannya baik secara
fisik maupun psikis, mulai pemukulan, disiram dengan air cabai, hingga kekerasan verbal
berupa ancaman-ancaman.

6

Title

IKN Tampung 200 Ribu Pekerja Pada 2023

Media

Kaltim Post

Reporter

Date

26 October 2022

Tone

Page

17

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-1026/KALTIM_POST1/IKN%20Tampung%20200%20Ribu%20Pekerja%20Pada%202023=1=17=
1.jpg

Neutral

Summary . IKN Tampung 200 Ribu Pekerja pada 2023. Jadi, diperkirakan2023 itu kami akan
menampung 150 hingga 200 ribu pekerja di lapangan, kata Bambang. Kemnaker Bekali
Keterampilan Masyarakat Sepaku. PENAJAM-Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tak
mau tertinggal dalam upaya persi- apan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantaradi
Sepaku, Pe- najam Paser Utara (PPU).

7

Title

BLKK Pasraman Mandala Widya Ganapathi Pelatihan Pembuatan Kue

Media

Tribun Bali

Reporter

Date

26 October 2022

Tone

Page

7

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-1026/TRIBUN_BALI1/BLKK%20Pasraman%20Mandala%20Widya%20Ganapathi%20Pelatihan%2
0Pembuatan%20Kue%20=1=7=1.jpg

Neutral

Summary . BLKK Pasraman Mandala Widya Ganapathi Pelatihan Pembuatan Kue. Ia meminta agar
yayasan Sanak Sapta Rsi dapat dikelola dengan baik dan Meminta kepada BLKK Pasraman
Mandala Widya Ganapathi untuk melaksanakan monitoring kepada para peserta yang
mengikuti pelatihan pembuatan roti dan kue dengan baik. Kegiatan ini dilaksanakan oleh
Yayasan Sanak Sapta Rsi Balai latihan Kerja Komunitas Pasraman Mandala Widya Ganapathi.
Desa Pesinggahan, Klungkung, Senin (24/10/2022).

8

Title

Buruh Ingin Upah Naik, Pengusaha Menampik

Media

Koran Kontan

Reporter

Date

26 October 2022

Tone

Page

14

PR Value

Link

http://ima.blackeye.id/upload_scan_scaled/2022-1026/KORAN_KONTAN1/Buruh%20Ingin%20Upah%20Naik,%20Pengusaha%20Menampik=1=
14=1.jpg

Negative

Summary . Buruh Ingin Upah Naik, Pengusaha Menampik. Kalangan buruh tetap meminta perhitungan
upah minimum 2023 mengacu ke PP 78/2015. 518668012700nakan PP 36/2021, dan 11,39%
dengan mengacu PP 78/2015. Dar i kalangan buruh sendiri tetap menuntut kenaikan upah
2023 sebesar 13%.
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1. 25
Penempatan Negative Kompas.id
October Pekerja secara
2022
Ilegal Masih
Berulang

2. 25
Peresmian
Positive
October HKHKI Jawa
2022
Barat, Potensi
Kuat Dalam
Posisi Strategis
di Bidang
Ketenagakerjaa
n

Penempatan pekerja migran Indonesia secara
nonprosedural dan ilegal masih kerap terjadi.
Sejak tahun 2017, Indonesia sebenarnya telah
memiliki Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017
tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
Direktur Bina Pemeriksaan Norma
Ketenagakerjaan Kemenaker Yuli Adiratna
mengatakan, sidak itu dilakukan setelah
kementerian menerima laporan dugaan
penempatan PMI secara nonprosedural.

Nusantarapos Organisasi Himpunan Konsultan Hukum
.co.id
Ketenagakerjaan Indonesia (HKHKI) atau
Indonesia Labor Law Consultant Association
(ILLCA) telah sukses menggelar pelantikan
pengurus Cabang Jawa Barat di Gedung Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa
Barat pada Jumat (21/10). Dengan adanya
diresmikannya cabang HKHKI di provinsi Jawa
Barat yang kemudian akan diikuti peresmian
cabang HKHKI di Jawa Timur akan semakin
mengukuhkan bahwa HKHKI merupakan
organisasi independen yang memiliki potensi
kuat dapat menempatkan diri pada posisi
strategis dalam perkembangan hukum
ketenagakerjaan di Indonesia.

3. 25
Alasan
Negative Liputan 6
October Notifikasi BSU
2022
Sudah
Tersalurkan
Tapi Uang Tak
Kunjung Masuk
Rekening

Liputan6.com, Jakarta Pekerja atau buruh yang
telah ditetapkan sebagai penerima Bantuan
Subsidi Upah atau BSU tahap keenam sudah bisa
mengecek rekening masing-masing karena
pencairannya mulai dilakukan sejak pekan
kemarin. Seperti yang diketahui, penerima baru
bisa memperoleh dana subsidi gaji yang cair ke
rekening ketika sudah mendapatkan notifikasi
bahwa BSU telah tersalurkan. Jadi sebagai solusi,
ketika penerima telah mendapatkan notifikasi
tersalurkan, keterangan bertuliskan "Halo, Dana
BSU 2022 untukmu telah tersalurkan!",
diharapkan segera mengecek seluruh rekening
Bank Himbara yang dimiliki.
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4. 25
Alasan
Negative Liputan 6
October Notifikasi BSU
2022
2022 Sudah
Tersalurkan
Tapi Uang Tak
Kunjung Masuk
Rekening

Seperti yang diketahui, penerima baru bisa
memperoleh dana subsidi gaji yang cair ke
rekening ketika sudah mendapatkan notifikasi
bahwa BSU 2022 telah tersalurkan. Jadi sebagai
solusi, ketika penerima telah mendapatkan
notifikasi tersalurkan, keterangan bertuliskan
"Halo, Dana BSU 2022 untukmu telah
tersalurkan!", diharapkan segera mengecek
seluruh rekening Bank Himbara yang dimiliki.

5. 25
Pekerja yang Neutral
October Tak Miliki
2022
Rekening Bank
Himbara Bisa
Cairkan BSU
Tahap 7 di
Kantor Pos,
Begini Caranya

Pikiran
Kabar gembira bagi pekerja penerima BSU tahap
Rakyat Depok 7 yang tidak memiliki rekening Bank Himbara
(Bank BNI, BRI, Mandiri dan BTN) bisa
mencairkannya melalui kantor pos. Sehingga
pekerja yang tidak memiliki nomor rekening di
Bank Himbara dapat mencairkan BSU tahap 7
melalui kantor pos terdekat. Sebab, tak sedikit
pekerja yang tidak memiliki nomor rekening di
Bank Himbara dan belum menerima BSU 2022
meski terdaftar sebagai penerima bantuan
program ini. Penyaluran BSU tahap 7 mulai
disalurkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) kepada para pekerja melalui
lembaga penyalur.

6. 25
Siap-siap! BSU Neutral
October 2022 Tahap 7
2022
Segera Cair,
Perhatikan 3
Faktor Ini Jika
Ingin Rp600
Ribu Masuk
Rekening

Ayo Bandung Bantuan Subsidi Upah alias BSU 2022 tahap 7
dikabarkan akan cair dalam waktu dekat ini.
Kabar pencairan BSU 2022 tahap 7 ini sudah
dinanti-nanti pekerja yang sudah mendapatkan
notifikasi sebagai calon penerima. BSU 2022
tahap 7 ini akan dicairkan ke pekerja melalui
Kantor Pos setelah bantuan melalui bank
Himbara terdistribusi secara merata. Lantas
kapan BSU 2022 tahap 7 cair ke rekening
pekerja?

7. 25
BLT Subsidi
Negative Ayo Bandung
October Gaji Tahap 7
2022
Kapan Cair? Ini
Jadwal
Pencairannya

BLT subsidi gaji tahap 7 kapan cair? catat jadwal
Pencairannya berikut ini. Lantas, BLT subsidi gaji
tahap 7 kapan cair?. Lalu, BLT subsidi gaji tahap
7 kapan cair? BLT subsidi gaji tahap 7 dikabarkan
dalam waktu dekat akan segera disalurkan
kepada para pekerja yang memenuhi syarat.

8. 25
BSU Tahap 7 Neutral
October Bisa Diambil di
2022
Kantor Pos!
Simak

Penerima BSU Tahap 7 Bisa Diambil di Kantor
Pos (Sumber foto: IG Kementrian
Ketenagakerjaan RI) BSU tahap 7. Lantas
bagaimanakah cara cek BSU tahap ke 7 yang

Rujukan
News
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Penjelasan
Lengkapnya
Yuk.

diberikan kepada rakyat? Akan tetapi yang
menjadi pertanyaanya, bagaimakah cara cek
BSU tahap 7 2022 tersebut? BSU Tahap 7 Kapan
Cair?.

9. 25
BSU Tahap 7 Neutral
October Cair Oktober2022
November
2022, Begini
Cara Ambil
Dana BSU Rp
600 Ribu Lewat
Kantor Pos!

Tribun
Pontianak

10. 25
Kepala BP2MI Positive
October Puji Reaksi
2022
Cepat Polda
Metro Jaya
Tangani
Penempatan
Ilegal PMI

Ogindonesia. Jakarta, OG Indonesia- Badan Pelindungan
com
Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) bersama
Polda Metro Jaya berhasil menyelamatkan
sebanyak 160 Calon Pekerja Migran Indonesia
(CPMI) korban penempatan ilegal ke Timur
Tengah.. Dalam konferensi pers yang di
Command Center BP2MI, Selasa (25/10/2022),
Kepala BP2MI Benny Rhamdhani memuji reaksi
cepat Polda Metro Jaya tangani penempatan
Ilegal PMI. Atas hal tersebut, Benny menyatakan
apresiasinya kepada Polda Metro Jaya beserta
jajaran. "Alhamdulillah, saya ingin memberikan
apresiasi kepada jajaran Polda Metro Jaya,
Polres Bekasi Metro, dan juga Polsek Bekasi,
karena malam saat penggerebekan dilakukan,
koordinasi kami lakukan dan aparat Bapak
Kapolda turun dengan cepat, dan kami bersama
sama melakukan penggerebekan," ucap Kepala
BP2MI.

11. 25
Wapres
Positive
October Harapkan UNU
2022
Yogyakarta Jadi
Model

Nusantaratv.c "Kita harapkan UNU Yogyakarta ini, pertama
om
bisa menghasilkan profesional yang unggul
khususnya di kalangan warga NU dan semua
masyarakat Indonesia, dan (kedua) juga menjadi
semacam model yang bisa nanti menjadi contoh
bagi UNU-UNU lain di Indonesia," harap Wapres.
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Pengecekan BSU Tahap 7 Sama dengan
sebelumnya yaitu melalui laman Kemnaker.go.id
atau bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id Cara Cek
BSU Tahap 6 Cair Dikantor Pos Hari Ini? Simak
Cara Pengambilan uang BSU Rp 600 Ribu Disini!.
Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker ) Ida
Fauziyah menyampaikan, pihaknya akan segera
menyalurkan BSU Rp600. 000 tahap 7 melalui
kantor PT Pos Indonesia. Hingga berita ini
diturunkan pekerja yang memenuhi syarat masih
menerima transferan dana senilai Rp 600 ribu
dari Bank Himbara, Sementara bagi pekerja yang
tidak memiliki rekening bank dimaksud bisa
menunggu undangan pencairan BSU melalui
Kantor Pos.

Pengembangan
SDM Unggul

Ke depan, Wapres berharap UNU-UNU lain
dapat belajar dari UNU Yogyakarta, khususnya
terkait pengelolaan dan pengembangan kampus
yang lebih modern. Walaupun gedungnya tidak
seperti ini misalnya, (tetapi) pengelolaannya,
hasilnya, bisa mendekati (seperti UNU
Yogyakarta)," lanjutnya. Sejalan dengan Wapres,
Rektor UNU Yogyakarta Widya Priyahita
Pudjibudojo menyampaikan, UNU Yogyakarta
ingin menjadi kampus andalan NU dalam
mencetak profesional unggul.

12. 25
Festival
Neutral
October Pelatihan
2022
Vokasi dan Job
Fair Buka 18
Ribu Loker,
Catat
Tanggalnya!

The Phrase

ThePhrase.id- Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) Republik Indonesia akan
mengadakan Festival Pelatihan Vokasi dan Job
Fair Nasional pada 28-30 Oktober 2022 di Hall A
Jakarta Convention Center, Senayan. Acara ini
termasuk dalam rangkaian acara Pelatihan
Vokasi yang juga meliputi berbagai acara seperti
Open Day Pelatihan Vokasi, Temu Alumni
Pelatihan Vokasi, Job Fair and Walk In Interview,
Pameran Pelatihan Vokasi, dan Konser
Ketenagakerjaan. Job Fair Nasional. Dalam job
fair ini tersedia lebih dari 18 ribu lowongan kerja
tersedia untuk lebih dari 180 jabatan.

13. 25
Kapan BSU
Neutral
October Tahap 7 Bisa
2022
Diambil di
Kantor Pos? Ini
Penjelasan
Kemnaker

Kompas

Pencairan bantuan subsidi upah (BSU) atau
subsidi gaji tahap 7 akan dilakukan melalui
kantor pos. Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar
Sanusi menjelaskan, pencairan dana sebesar Rp
600. 000 melalui kantor pos akan diberikan
kepada 3,6 juta data pekerja atau buruh yang
memenuhi kriteria penerima BSU sesuai
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
(Permenaker) Nomor 10 Tahun 2022. Terkait
dengan waktu pencairan BSU tahap 7 di kantor
pos, direncanakan akan berlangsung pekan ini.
Pemberitahuan terkait proses penyaluran BSU
atau BLT subsidi gaji tahun 2022 bisa dipantau
melalui laman resmi Kemnaker, kemnaker.go.
Informasi selengkapnya mengenai cara
pengecekan status penyaluran BSU 2022 dapat
dilihat di sini.
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14. 25
Hadir di
Positive
October Manado
2022
Sulawesi Utara,
Kemnaker
Bawa
TalentHub
Jemput
Keunggulan
Bonus
Demografi Tribunmanado.
co.id

Tribun News Hal itu dibahas oleh Ahmad Luthfi, Managing
Manado
Direktor TalentHub Kemnaker RI, saat menjadi
narasumber Diskusi Talent Talks Manado,
bertajuk "The Future Of Work: From Adaptation
to Transformation", Selasa (25/10/2022), di
Hotel Arya Duta Manado, Sulawesi Utara.
Diskusi Talent Talks Manado, bertajuk "The
Future Of Work: From Adaptation to
Transformation", Selasa (25/10/2022), di Hotel
Arya Duta Manado, Sulawesi Utara.
TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO- Indonesia
akan mencapai bonus demografi pada 20202030. Menyambut era itu, Kementerian Tenaga
Kerja (Kemnaker) RI menyiapkan program
Talenthub.

15. 25
Lowongan
Neutral
October Kerja PT Honda
2022
Prospect
Motor, Ada 10
Posisi

Tribun News Informasi lowongan kerja PT Honda Prospect
Jambi
Motor pada Oktober 2022. Lowongan kerja PT
Honda Prospect Motor ini untuk lulusan D3
hingga lulusan S1. Itulah lowongan kerja PT
Honda Prospect Motor, selamat mencoba dan
semoga berhasil. Adapun posisi yang dibutuhkan
ada 10.

16. 25
Fenomena
Negative Waspada.id
October Sarjana
2022
Pengangguran
Di Indonesia

Fenomena Sarjana Pengangguran Di Indonesia.
Pengangguran merupakan permasalahan yang
kerap terjadi di negara berkembang dengan
jumlah penduduk yang padat, seperti Indonesia.
Pengangguran yang terjadi di Indonesia dan
berbagai negara lain umumnya disebabkan
karena jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia
belum mampu memenuhi tenaga kerja yang
ada. Mengacu data terbaru dari Badan Pusat
Statistik (BPS), pada Februari 2022 tingkat
pengangguran di Indonesia tercatat sebesar 5,83
persen dari total penduduk usia kerja sejumlah
208,54 juta orang.

17. 25
Kemnaker
Positive
October Gelar Job Fair
2022
Nasional 2022,
Tersedia 18
Ribu Lowongan
Kerja

Buat kamu yang sedang lagi cari kerja, masih
nganggur, atau mau pindah kerjaan, yuk
kunjungi Job Fair Nasional yang digelar
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
Zaman now, mencari kerja cukup sulit. Sudah
apply ke sana kemari belum juga dapat
panggilan kerja. Terkadang sampai membuat
hopeless.

Idx Channel
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18. 25
BSU Tahap 7 Neutral
October Bisa Diambil di
2022
Kantor Pos,
Begini Caranya

Bogordaily.ne Pekan ini, pemerintah melalui Kementerian
t
Ketenagakerjaan (Kemenaker) memastikan
penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) atau
subsidi gaji tahap 7 disalurkan melalui PT Pos
Indonesia (Persero). Pekerja yang memenuhi
syarat dan terdaftar sebagai penerima bantuan
bisa datang ke kantor pos demi BLT Rp600.000.
Disadur dari akun resmi Twitter Kemnaker,
@KemnakerRI, data calon penerima BSU 2022
yang disalurkan oleh PT Pos Indonesia dilakukan
setelah penyaluran BSU melalui Bank Himbara
terselesaikan semuanya. "Data calon penerima
BSU yang disalurkan oleh PT Pos Indonesia akan
disalurkan pada tahap VII, yakni setelah
penyaluran BSU melalui Bank Himbara
terselesaikan semuanya," tulis Kemnaker. Scara
keseluruhan, BSU tahap I sampai VI tersalurkan
kepada 9.209.089 orang atau setara 71,64% dari
target 14,6 juta pekerja.

19. 25
BSU Tahap 7 Neutral
October akan Cair
2022
Oktober 2022,
Bisa Diambil di
Kantor Pos

Pikiran
BSU tahap 7 direncanakan proses penyalurannya
Rakyat Depok dapat dicairkan melalui kantor pos, setelah
semua proses penyaluran di Bank Himbara
selesai disalurkan. Kementerian
Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker
RI) sudah menyalurkan Bantuan Subsidi Upah
(BSU) kepada 9.027.385 pekerja atau buruh.
Untuk BSU tahap 6 yang direncanakan akan
melalui kantor pos tetapi karena ada perubahan
data yang masuk, sehingga masih dilakukan
melalui Bank Himbara. BSU merupakan bantuan
sosial yang digulirkan pemerintah dalam rangka
bantalan subsidi karena kenaikan harga BBM.

20. 25
Cair Bulan Ini? Positive
October BSU Tahap 7
2022
Bisa Diambil di
Kantor Pos,
Begini Cara
Mencairkannya
, Siapkan
Dokumen Ini Suara Merdeka

Suara
Merdeka

Pencairan BSU tahap 7 bisa diambil di Kantor
Pos setelah penyaluran melalui Bank Himbara
selesai. 2. Pencairan BSU 2022 melalui Kantor
Pos. Untuk mencairkan BSU tahap 6 di kantor
pos, para penerima BSU bisa langsung
mendatangi kantor pos setempat. Meskipun tak
sesuai domisili, bagi penerima BSU tahap 6 bisa
melakukan pencairan di kantor pos terdekat.

16

21. 25
BSU 2022
Neutral
October Tahap 7 Cair ke
2022
5,5 Juta Orang
dan Anda
Sudah Terima?

Ayo Bandung Adapun sisa penerima BSU 2022 hingga kini
kurang lebih mencapai 5,5 juta berdasarkan
unggahan terbaru dari akun Twitter
Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker.
Lalu, kapan BSU tahap 7 cair? Terkait apakah
BSU tahap 7 cair hari ini, pihaknya juga meminta
para calon penerima untuk menunggu dan
bersabar. BSU tahap 7 atau BLT subsidi gaji
tahun 2022 akan cair ke sisa kuota penerima
yang belum dapat bantuan tersebut.

22. 25
INFOGRAFIS: Neutral
October BPJS
2022
Ketenagakerjaa
n Buat Beli
Rumah? Cek
Syarat dan
Caranya!

Suara.com

23. 25
BSU Tahap 7 Neutral
October Mulai Cair
2022
Pekan Ini,
Segera Cek
Status
Penerima di
bsu.kemnaker.
go.id

Pikiran
Bantuan Subsidi Upah atau BSU tahap 7
Rakyat Depok dijadwalkan mulai cair pekan ini, segera cek
penerima di situs bsu.kemnaker.go.id. Pekerja
yang tercatat sebagai penerima BSU tahap 7
berhak menerima bantuan subsidi upah senilai
Rp600.000. Sebelum melakukan pencairan BSU
tahap 7, silakan cek status penerima terlebih
dahulu melalui situs bsu.kemnaker.go.id.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan
mencairkan BSU tahap 7 kepada pekerja yang
memenuhi syarat. Adapun syarat tersebut telah
tertulis dalam Permenaker No 10 Tahun 2022
yang berisi sebagai berikut. - Pekerja merupakan
Warga Negara Indonesia (WNI). - Memiliki
Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP.

24. 25
BSU 2022
Positive
October Sudah
2022
Disalurkan Bagi
9 Juta
Penerima,
Pekerja yang
Belum, Tunggu
via PT POS! Ayo Cirebon

Ayo Cirebon "Bagi Rekanaker yang masih ditetapkan sebagai
calon penerima BSU 2022 harap sabar
menunggu ya. "Sebanyak 9.027.385 pekerja
telah menerima BSU 2022 hingga tahap VI," tulis
akun resmi Kemnaker. Para pekerja yang sudah
ditetapkan sebagai calon penerima BSU 2022
bisa mengecek status pencairan BSU Tahap 6
secara online / daring lewat kemnaker.go.id
sebagai laman resmi Kemnaker. COMKementerian tenaga Kerja telah meng-update
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Lalu apakah kita bisa beli rumah pakai BPJS
Ketenagakerjaan?. Ternyata masih ada banyak
manfaat BPJS yang belum kita ketahui selama
menjadi peserta, salah satunya adalah bisa beli
rumah dengan BPJS Ketenagakerjaan.
Merangkum laman Indonesia Baik, peserta
Jaminan Hari Tua (JHT) di BPJS Ketenagakerjaan
bisa beli rumah menggunakan BPJS. Berikut BPJS
Ketenagakerjaan Buat Beli Rumah?

penerima bantuan subsidi upah ( BSU ) bagi
pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta.
25. 25
Cara Daftar
Neutral
October BPJS
2022
Ketenagakerjaa
n untuk
Keperluan BSU
Rp 600 Ribu
2022 Lewat
SIPP atau JMO!

Tribun
Pontianak

Dikutip dari laman BPJS pendafataran BPJS
Ketenagakerjaan bisa dilakukan melalui online
yaitu SIPP atau aplikasi JMO. Cara daftar BPJS
Ketenagakerjaan yang pertama bisa melalui
SIPP. Pendaftaran BPJS melalui SIPP dilakukan
oleh perusahaan, sehingga karyawan hanya
perlu menyediakan informasi yang dibutuhkan
oleh perusahaan. Pendaftaran SIPP baru,
perusahaan bisa mengakses situs web
Sipp.bpjsketenagakerjaan.go.id. Demikian cara
mendaftar BPJS Ketenagakerjaan untuk
keperluan daftar Bantuan Subsidi Upah dan
keperluan lainnya, cara ini mudah untuk
dilakukan mengingat anda bisa mengaksesnya
secara online semoga dapat membantu.

26. 25
Semarak
Positive
October Pelantikan
2022
HKHKI Cabang
Jawa Barat :
Potensi Kuat
Dalam Posisi
Strategis Di
Bidang
Ketanqgakerjaa
n

Sinar Pagi
News

Organisasi Himpunan Konsultan Hukum
Ketenagakerjaan Indonesia (HKHKI) atau
Indonesia Labor Law Consultant Association
(ILLCA) telah sukses menggelar pelantikan
pengurus Cabang Jawa Barat di Gedung Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa
Barat pada Jumat (21/10). Dengan adanya
diresmikannya cabang HKHKI di provinsi Jawa
Barat yang kemudian akan diikuti peresmian
cabang HKHKI di Jawa Timur akan semakin
mengukuhkan bahwa HKHKI merupakan
organisasi independen yang memiliki potensi
kuat dapat menempatkan diri pada posisi
strategis dalam perkembangan hukum
ketenagakerjaan di Indonesia. HKHKI yang
didirikan pada 2 Agustus 2019 lalu, baru saja
merayakan ulang tahunnya yang ke-3. Sebagai
organisasi profesi yang memusatkan diri pada
bidang ketenagakerjaan HAM, HKHKI aktif
berkontribusi dalam menciptakan sistem
ketenagakerjaan yang sehat, harmonis, dan
berdaya saing internasional.

27. 25
Hadir di
Neutral
October Balikpapan,
2022
Presiden: BSU
Untuk Peserta
BPJS

Prokalteng.co BALIKPAPAN- Presiden Joko Widodo meninjau
penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahun
2022 bagi para pekerja yang juga merupakan
peserta BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK)
di Kota Balikpapan Kalimantan Timur, Selasa
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Ketenagakerjaa
n|
prokalteng.co

(25/10). Pemerintah ingin memberikan
semuanya (pekerja), oleh sebab itu temantemannya didorong untuk masuk menjadi
peserta BPJS Ketenagakerjaan, yang didahulukan
yang masuk BPJS Ketenagakerjaan," jelas
Presiden.. "Kenapa kita ambil dari BPJS
Ketenagakerjaan? Karena datanya itu jelas kalau
di BPJS Ketenagakerjaan.

28. 25
Hadir di
Neutral
October Balikpapan,
2022
Presiden: BSU
Untuk Peserta
BPJS
Ketenagakerjaa
n|
prokalteng.co

Prokalteng.co BALIKPAPAN- Presiden Joko Widodo meninjau
penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahun
2022 bagi para pekerja yang juga merupakan
peserta BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK)
di Kota Balikpapan Kalimantan Timur, Selasa
(25/10). Pemerintah ingin memberikan
semuanya (pekerja), oleh sebab itu temantemannya didorong untuk masuk menjadi
peserta BPJS Ketenagakerjaan, yang didahulukan
yang masuk BPJS Ketenagakerjaan," jelas
Presiden.. "Kenapa kita ambil dari BPJS
Ketenagakerjaan? Karena datanya itu jelas kalau
di BPJS Ketenagakerjaan.

29. 25
KSP
Positive
October sinkronisasi
2022
RUU PPRT agar
akomodir
hubungan
pekerja
industrial

Antara

Menurut Moeldoko hal itu ditujukan agar RUU
PPRT tidak tumpang tindih dengan UU lain yang
ada, demikian disampaikan dalam jumpa pers
selepas rapat penyempurnaan RUU PRT oleh
Kantor Staf Presiden RI (KSP) di Gedung Bina
Graha, Jakarta, Selasa. Moeldoko
mengungkapkan sebelum rapat penyempurnaan
RUU PPRT digelar, pada Selasa pagi KSP sempat
menerima seorang pekerja rumah tangga yang
menjadi korban kekerasan fisik, pelecehan fisik,
dan pengurangan gaji. Menurut Moeldoko KSP
telah melakukan pendampingan kepada yang
bersangkutan terutama untuk kebutuhan
penanganan medis di Rumah Sakit Pusat
Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto. KSP
diketahui sebelumnya telah membentuk Gugus
Tugas Percepatan Pembahasan RUU PPRT yang
melibatkan Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dam Kebudayaan,
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,
Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
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Anak, Kementerian Sosial, Kejaksaan RI dan
Kepolisian RI.
30. 25
KSP
Positive
October sinkronisasi
2022
RUU PPRT agar
akomodir
hubungan
pekerja
industrial

Antara
Sulteng

Menurut Moeldoko hal itu ditujukan agar RUU
PPRT tidak tumpang tindih dengan UU lain yang
ada, demikian disampaikan dalam jumpa pers
selepas rapat penyempurnaan RUU PRT oleh
Kantor Staf Presiden RI (KSP) di Gedung Bina
Graha, Jakarta, Selasa. Moeldoko
mengungkapkan sebelum rapat penyempurnaan
RUU PPRT digelar, pada Selasa pagi KSP sempat
menerima seorang pekerja rumah tangga yang
menjadi korban kekerasan fisik, pelecehan fisik,
dan pengurangan gaji. Menurut Moeldoko KSP
telah melakukan pendampingan kepada yang
bersangkutan terutama untuk kebutuhan
penanganan medis di Rumah Sakit Pusat
Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto. KSP
diketahui sebelumnya telah membentuk Gugus
Tugas Percepatan Pembahasan RUU PPRT yang
melibatkan Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dam Kebudayaan,
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,
Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak, Kementerian Sosial, Kejaksaan RI dan
Kepolisian RI.

31. 25
KSP
Positive
October sinkronisasi
2022
RUU PPRT agar
akomodir
hubungan
pekerja
industrial

Antara Riau

Menurut Moeldoko hal itu ditujukan agar RUU
PPRT tidak tumpang tindih dengan UU lain yang
ada, demikian disampaikan dalam jumpa pers
selepas rapat penyempurnaan RUU PRT oleh
Kantor Staf Presiden RI (KSP) di Gedung Bina
Graha, Jakarta, Selasa. Moeldoko
mengungkapkan sebelum rapat penyempurnaan
RUU PPRT digelar, pada Selasa pagi KSP sempat
menerima seorang pekerja rumah tangga yang
menjadi korban kekerasan fisik, pelecehan fisik,
dan pengurangan gaji. Menurut Moeldoko KSP
telah melakukan pendampingan kepada yang
bersangkutan terutama untuk kebutuhan
penanganan medis di Rumah Sakit Pusat
Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto. KSP
diketahui sebelumnya telah membentuk Gugus
Tugas Percepatan Pembahasan RUU PPRT yang
melibatkan Kementerian Koordinator Bidang
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Pembangunan Manusia dam Kebudayaan,
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,
Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak, Kementerian Sosial, Kejaksaan RI dan
Kepolisian RI.
32. 25
BSU Tahap 7
October Sudah Bisa
2022
Diambil di
Kantor Pos,
Berikut Cara
Cek Status
Penerimanya

Neutral

Liputan 6

Adapun untuk saat ini belum ada informasi
mengenai pencairan BSU tahap 7 di Kantor POS.
Namun, jika telah ditetapkan sebagai calon
penerima BSU 2022, Anda dapat mendatangi
kKantor POS setempat dan membawa KTP serta
menunjukkan tangkapan layar dari status
penyaluran bantuan di situs bsu.kemnaker.go.id
atau bsu.bpjs.ketenagakerjaan.go.id.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker)
mengumumkan Bantuan Subsidi Upah (BSU)
sudah memasuki tahap 6 dan sudah ada
9.027.385 pekerja telah menerima BSU 2022
tersebut. Saat ini, BSU atau BLT subsidi gaji
pekerja berikutnya akan memasuki tahap 7.

33. 25
BSU Tahap 7
October Cair Lewat
2022
Kantor Pos,
Menaker
Bilang Apa?

Neutral

Liputan 6

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah mengatakan, pihaknya akan segera
menyalurkan BSU Rp 600. 000 tahap 7 melalui
kantor PT Pos Indonesia. "Adapun, data calon
penerima BSU yang disalurkan oleh PT Pos
Indonesia akan disalurkan pada tahap 7, yakni
setelah penyaluran BSU melalui Bank Himbara
terselesaikan semuanya," kata Menaker Ida
Fauziyah dalam keterangannya di Jakarta,
dikutip dari Merdeka, Selasa (25/10/2022).
Menaker Ida menjelaskan, sebenarnya
penyaluran BSU tahap 6 akan dilakukan melalui
PT Pos Indonesia. Jadi minggu ini kita salurkan,"
terang Menaker Ida.

34. 25
KSP
Positive
October sinkronisasi
2022
RUU PPRT agar
akomodir
hubungan
pekerja
industrial

Antara Papua Menurut Moeldoko hal itu ditujukan agar RUU
PPRT tidak tumpang tindih dengan UU lain yang
ada, demikian disampaikan dalam jumpa pers
selepas rapat penyempurnaan RUU PRT oleh
Kantor Staf Presiden RI (KSP) di Gedung Bina
Graha, Jakarta, Selasa. Moeldoko
mengungkapkan sebelum rapat penyempurnaan
RUU PPRT digelar, pada Selasa pagi KSP sempat
menerima seorang pekerja rumah tangga yang
menjadi korban kekerasan fisik, pelecehan fisik,
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dan pengurangan gaji. Menurut Moeldoko KSP
telah melakukan pendampingan kepada yang
bersangkutan terutama untuk kebutuhan
penanganan medis di Rumah Sakit Pusat
Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto. KSP
diketahui sebelumnya telah membentuk Gugus
Tugas Percepatan Pembahasan RUU PPRT yang
melibatkan Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dam Kebudayaan,
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,
Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak, Kementerian Sosial, Kejaksaan RI dan
Kepolisian RI.
35. 25
BSU Tahap 7 Positive
October Siap Dicairkan
2022
di Kantor Pos,
Cek
Persyaratannya
untuk Dapat
Rp600.000

Inews Portal Berdasarkan data Kemnaker, setidaknya ada 1,4
juta pekerja yang akan menerima BSU melalui
kantor pos. Pencairan BSU tahap 7 melalui
kantor pos ini dilakukan demi mempercepat
proses penyaluran. Lantas, apa saja syarat
penerima BSU tahap 7 dan bagaimana cara
mencairkannya melalui kantor pos?. 3. Cara
Mencairkan BSU Lewat Kantor Pos.

36. 25
Presiden:
Positive
October Bantuan
2022
Langsung Tunai
BBM Telah
Tersalurkan
99,7 Persen

Kompas.id

Presiden Joko Widodo menyatakan, penyaluran
bantuan langsung tunai bahan bakar minyak
atau BLT BBM telah mencapai 99,7 persen. Hal
itu disampaikan Presiden Jokowi saat melakukan
kunjungan kerja ke Kota Balikpapan, Kalimantan
Timur, Selasa (25/10/2022) siang. Presiden
didampingi sejumlah pejabat, seperti Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki
Hadimuljono, Sekretaris Kabinet Pramono
Anung, Komandan Paspampres Marsda TNI
Wahyu Hidayat Soedjatmiko, serta Deputi
Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat
Presiden Bey Machmudin. Hampir selesai dan
tinggal menyisir yang belum," kata Presiden
dalam kunjungan tersebut.

37. 25
Pencairan BSU Neutral
October Tahap 7 via
2022
Kantor Pos Bisa
Dilakukan
Sebelum Akhir
November

Kompas

"Belum (disalurkan BSU tahap 7 melalui Kantor
Pos). Kalau sudah ternotifikasi dapat BSU di akun
SiapKerja dan atau di Kantor BPJS
(Ketenagakerjaan) setempat lalu disebutkan
penyaluran via Kantor Pos maka bisa diambil
sebelum akhir November," katanya kepada
Kompas.com, Selasa (25/10/2022). "Kloter
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terakhir (penyaluran subsidi gaji) via Kantor Pos.
Cara Menerima Dana BSU via Kantor Pos.
38. 25
Lowongan
Positive
October Pekerjaan PT
2022
Honda
Prospect
Motors, Ada 10
Posisi Tersedia!

Pikiran
PT Honda Prospect Motors membuka lowongan
Rakyat
pekerjaan dengan 10 posisi yang tersedia. Inilah
Tasikmalaya 10 posisi yang tersedia dalam lowongan
pekerjaan yang dibuka oleh PT Honda Prospect
Motors seperti dilansir PikiranRakyatTasikmalaya.com dari Instagram Kemnaker.
Batas akhir dari pendaftaran untuk lowongan
pekerjaan ini yakni sampai 31 Desember 2022.
Anda bisa melihat kualifikasi dan persyaratan
lowongan pekerjaan melalui link berikut
https://www.hpm.co.id/career/.

39. 25
Begini Cara
Positive
October Mengecek BSU
2022
2022 yang
Sudah Cair,
Gampang
Banget!

Sindo News

40. 25
BSU Rp 600
Neutral
October Ribu Cair Lagi,
2022
Begini Cara Cek
di
kemnaker.go.id

Tribun Sulbar Kamu bisa cek BSU BPJS Ketenagakerjaan di
kemnaker.go.id. Cara cek BSU sangat mudah dan
langsung ditransfer ke rekening bank BRI, BNI,
Mandiri dan bank BTN atau bank Himbara. BSU
ini untuk kamu peserta BPJS Ketenagakerjaan
bergaji di bawah Rp 3,5 juta. Cek website
kemnaker.go.id, klik disini;. Pada BSU tahap 6 ini
disalurkan sebanyak 776. 556 orang penerima.

41. 25
BSU Tahap 7
October Tak Kunjung
2022
Cair? Simak
Mekanisme
Penyaluran
Dana Rp600
Ribu dari
Kantor Pos

Cara mengecek BSU 2022 yang sudah cair bisa
dilakukan dengan mudah. Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah sebelumnya juga
mengatakan bahwa penyaluran BSU 2022 ini
diharapkan bisa tuntas pada akhir Oktober 2022
mendatang. Lantas, bagaimanakah cara
mengecek BSU 2022 yang sudah cair? Jika
mendapat notifikasi ini, berarti Anda sudah
terdaftar sebagai calon penerima BSU 2022.

Negative Ayo Bandung Informasi terbaru terkait BSU tahap 7 yang tak
kunjung cair hingga mekanisme penyaluran dana
Rp600 ribu dari Kantor Pos. Sementara itu,
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
menyampaikan bahwa jika BSU tahap 7 sudah
cair dan maka bisa diambil melalui Kantor Pos.
Banyak masyarakat yang menantikan kabar
mengenai BSU tahap 7 cair dalam waktu dekat
ini. Kemnaker menggandeng PT Pos Indonesia
dalam proses penyaluran dana BSU agar lebih
efektif.
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42. 25
BSU Tahap 7 Positive
October Siap Dicairkan
2022
di Kantor Pos,
Cek
Persyaratannya
untuk Dapat
Rp600.000

Fajar Harapan Berdasarkan data Kemnaker, setidaknya ada 1,4
juta pekerja yang akan menerima BSU melalui
kantor pos. Meski begitu, data tersebut akan
terus diperbaharui,sebagaimana dikutip
iNews.id. Pencairan BSU tahap 7 melalui kantor
pos ini dilakukan demi mempercepat proses
penyaluran. Lantas, apa saja syarat penerima
BSU tahap 7 dan bagaimana cara mencairkannya
melalui kantor pos?. 3. Cara Mencairkan BSU
Lewat Kantor Pos.

43. 25
Wapres Tinjau Positive
October Pembangunan
2022
Kampus Baru

Media
Reformasi

Sebelum bertolak ke Jakarta, Wakil Presiden
(Wapres) K.H. Ma'ruf Amin meninjau
pembangunan Gedung Kampus Terpadu
Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Yogyakarta,
di Jl. Ringroad Barat, Pedukuhan, Dowangan,
Gamping, Kabupaten Sleman, Selasa
(25/10/2022). Pada kesempatan ini, Wapres
mengungkapkan bahwa dengan terbangunnya
gedung kampus baru, UNU akan menjadi model
pengembangan sumber daya manusia (SDM)
unggul tidak hanya untuk kalangan warga NU
tetapi juga seluruh masyarakat Indonesia.
Wapres pun mengapresiasi seluruh pihak terkait
yang telah bekerja keras sehingga proses
pembangunan gedung baru UNU berjalan sesuai
target yang telah ditentukan, khususnya kepada
Gubernur DIY yang telah membantu penyiapan
lahannya. Ke depan, Wapres berharap UNUUNU lain dapat belajar dari UNU Yogyakarta,
khususnya terkait pengelolaan dan
pengembangan kampus yang lebih modern.

44. 25
Timur Tengah Neutral
October Jadi Target
2022
Penempatan
PMI Ilegal, Ini
Kata BP2MI

Bisnis
Indonesia

Bisnis.com, JAKARTA- Badan Pelindungan
Pekerja Migran Indonesia ( BP2MI )
mengungkapkan Timur Tengah kerap menjadi
tujuan penempatan ilegal pekerja migran
indonesia ( PMI ) karena salah satu wilayah
tersebut menjadi lokasi ibadah haji dan umrah.
Kepala BP2MI Benny Rhamdani menyampaikan
bahwa menjadi tradisi lama penempatan calon
PMI ke Timur Tengah karena pekerja
memanfaatkan kesempatan tersebut untuk
sekaligus beribadah meskipun penempatan
dilakukan secara tidak resmi. "Orang lebih
memilih Timur Tengah itu karena tradisi lama,
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Arab Saudi itu tempat untuk umrah dan haji, itu
yang dimanfaatkan. Adapun, BP2MI bersama
pihak kepolisian baru saja melakukan
penyelamatan 160 calon PMI korban sindikat
penempatan ilegal ke Timur Tengah.
45. 25
BSU Tahap 7 Positive
October Siap Dicairkan
2022
di Kantor Pos,
Cek
Persyaratannya
untuk Dapat
Rp600.000

Fajar Sumbar Berdasarkan data Kemnaker, setidaknya ada 1,4
juta pekerja yang akan menerima BSU melalui
kantor pos. Meski begitu, data tersebut akan
terus diperbaharui,sebagaimana dikutip
iNews.id. Pencairan BSU tahap 7 melalui kantor
pos ini dilakukan demi mempercepat proses
penyaluran. Lantas, apa saja syarat penerima
BSU tahap 7 dan bagaimana cara mencairkannya
melalui kantor pos?. 3. Cara Mencairkan BSU
Lewat Kantor Pos.

46. 25
PTPN III
Positive
October (Persero) Raih
2022
Peringkat II LKS
Bipartit Award
2022
Kemnaker RI

Putrabhayang Adapun perusahaan-perusahan yang menjadi
kara.com
juara dalam LKS Bipartit Award 2022 adalah,
Juara I, PT Pamapersada Nusantara dari DKI
Jakarta, Juara II, PT Perkebunan Nusantara III
(Persero) dari Provinsi Sumatera Utara dan Juara
III PT Bukit Makmur Mandiri Utama, Provinsi
Kalimantan Barat. Medan, Putrabhayangkara PT
Perkebunan Nusantara III (Persero) dalam ajang
Penghargaan LKS Bipartit Kementerian Tenaga
Kerja Republik Indonesia Tahun 2022 meraih
Juara, Ballroom Aston Kartika Grogol Hotel.
Penghargaan di serahkan langsung oleh Ida
Fauziyah, Menteri Tenaga Kerja Republik
Indonesia kepada PT Perkebunan Nusantara III
(Persero) yang di wakili oleh SEVP Business
Support Tengku Rinel. PT Perkebunan Nusantara
III (Persero) terpilih sebagai Juara 2 dari hasil
seleksi yang di ikuti 540 Perusahaan yang
tersebar di 32 Provinsi kemudian tersaring
menjadi 9 Finalis.

47. 25
Ini 3
Positive
October Kemungkinan
2022
Penyebab BSU
Belum Cair
hingga
Sekarang,
Simak Cara Cek
Penerima di

Pikiran
Beberapa pekerja masih mengeluhkan BSU 2022
Rakyat Depok yang tak kunjung cair, hingga belum ditetapkan
sebagai penerima. Dikutip PikiranRakyatDepok.com dari Kemnaker, BSU 2022 yang tak
kunjung cair bagi pekerja bisa jadi dikarenakan
tiga penyebab ini. 3. Pekerja tidak memenuhi
syarat dan kriteria sebagai penerima BSU. Jika
pekerja mengalami kendala pada poin pertama,
maka pekerja perlu lebih bersabar lagi, karena
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Situs Resmi
Kemnaker

datanya masih dalam proses antrian untuk
diberikan ke Kemnaker dan masuk tahap
verifikasi data.

48. 25
Cara dan
Positive
October Syarat
2022
Mencairkan
BSU Subsidi
Gaji Tahap 7 di
Kantor Pos

Okezone

Cara dan syarat mencairkan BSU Subsidi Gaji
tahap 7 di kantor pos. Lantas, bagaimana cara
dan syarat mencairkan BSU Subsidi Gaji tahap 7
di kantor pos?. Berdasarkan catatan Okezone,
Selasa (25/10/2022), berikut cara dan syarat
mencairkan BSU Subsidi Gaji tahap 7 di kantor
pos:. Pencairan BSU tahap 7 akan dilakukan di
kantor pos.

49. 25
Penyaluran
Neutral
October Subsidi BBM
2022
Capai 99,7%,
Jokowi: Tinggal
Sisir yang
Belum

Ddtc News

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan
pemerintah akan terus mengebut hingga seluruh
keluarga penerima manfaatbisa mendapatkan
BLT BBM. Sementara untuk BSU, Jokowi
menyebutkan penyalurannya sudah mencapai
72%. Jokowi optimistis BSU bisa tersalurkan
sepenuhnya sebelum akhir 2022. "Kita harapkan
dengan bantuan ini konsumsi masyarakat bisa
terjaga, daya beli terjaga sehingga ini akan
pengaruhi growth pertumbuhan ekonomi baik di
daerah atau nasional," kata Jokowi.

50. 25
Kepala BP2MI Negative Antara
October ingatkan
Sulteng
2022
berbagai risiko
penempatan
PMI secara
ilegal

Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani
mengingatkan bahwa pekerja migran Indonesia
(PMI) yang ditempatkan secara ilegal rentan
mengalami eksploitasi dan berbagai risiko lain
termasuk kekerasan fisik. Dia mengingatkan
bahwa pekerja migran yang berangkat tidak
sesuai dengan prosedur penempatan yang ada
memiliki berbagai risiko, mulai dari sisi legal
karena berada di wilayah negara lain secara
ilegal akibat tidak memiliki dokumen lengkap
sebagai pekerja. "Dalam dua tahun terakhir
BP2MI menangani PMI terkendala 80.099 orang,
mereka yang dideportasi dari luar negeri.
Mereka adalah 95 persen, yang bisa dikatakan,
yang dulu berangkat secara tidak resmi," ujar
Benny dalam konferensi pers di Kantor BP2MI di
Jakarta, Selasa.
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51. 25
Kepala BP2MI Negative Antara
October ingatkan
2022
berbagai risiko
penempatan
PMI secara
ilegal

Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani
mengingatkan bahwa pekerja migran Indonesia
(PMI) yang ditempatkan secara ilegal rentan
mengalami eksploitasi dan berbagai risiko lain
termasuk kekerasan fisik. Dia mengingatkan
bahwa pekerja migran yang berangkat tidak
sesuai dengan prosedur penempatan yang ada
memiliki berbagai risiko, mulai dari sisi legal
karena berada di wilayah negara lain secara
ilegal akibat tidak memiliki dokumen lengkap
sebagai pekerja. "Dalam dua tahun terakhir
BP2MI menangani PMI terkendala 80.099 orang,
mereka yang dideportasi dari luar negeri.
Mereka adalah 95 persen, yang bisa dikatakan,
yang dulu berangkat secara tidak resmi," ujar
Benny dalam konferensi pers di Kantor BP2MI di
Jakarta, Selasa.

52. 25
Kepala BP2MI Negative Antara Riau
October ingatkan
2022
berbagai risiko
penempatan
PMI secara
ilegal

Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani
mengingatkan bahwa pekerja migran Indonesia
(PMI) yang ditempatkan secara ilegal rentan
mengalami eksploitasi dan berbagai risiko lain
termasuk kekerasan fisik. Dia mengingatkan
bahwa pekerja migran yang berangkat tidak
sesuai dengan prosedur penempatan yang ada
memiliki berbagai risiko, mulai dari sisi legal
karena berada di wilayah negara lain secara
ilegal akibat tidak memiliki dokumen lengkap
sebagai pekerja. "Dalam dua tahun terakhir
BP2MI menangani PMI terkendala 80.099 orang,
mereka yang dideportasi dari luar negeri.
Mereka adalah 95 persen, yang bisa dikatakan,
yang dulu berangkat secara tidak resmi," ujar
Benny dalam konferensi pers di Kantor BP2MI di
Jakarta, Selasa.

53. 25
Kampus UNU Positive
October Yogyakarta
2022
Pasang Target
Jadi Kampus
Andalan NU

Sejalan dengan arahan Wakil Presiden Ma'ruf
Amin, Rektor UNU Yogyakarta Widya Priyahita
Pudjibudojo menyampaikan bahwa UNU
Yogyakarta ingin menjadi kampus andalan NU
dalam mencetak profesional unggul. Sebagai
informasi, dilansir dari siaran pers UNU
Yogyakarta, pembangunan kampus terpadu ini
dimulai sejak 2021 dan menjadi bagian dari

Gatra
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percepatan pengembangan UNU Yogyakarta.
Dalam keterangannya, Rektor UNU Yogyakarta
Widya Priyahita mengharapkan perpindahan
gedung ini menjadi simbol era baru UNU
Yogyakarta yang lebih maju, lebih terdepan,
lebih adaptif terhadap perubahan global yang
radikal. "Pembangunan kampus terpadu UNU
Yogyakarta menggunakan dana APBN
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat (PUPR) senilai Rp167,5 miliar yang
dilaksanakan oleh kontraktor PT PP Urban dan
pengawas PT Cakra Manggilingan Jaya.
54. 25
Kepala BP2MI Negative Antara Papua Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran
October ingatkan
Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani
2022
berbagai risiko
mengingatkan bahwa pekerja migran Indonesia
penempatan
(PMI) yang ditempatkan secara ilegal rentan
PMI secara
mengalami eksploitasi dan berbagai risiko lain
ilegal
termasuk kekerasan fisik. Dia mengingatkan
bahwa pekerja migran yang berangkat tidak
sesuai dengan prosedur penempatan yang ada
memiliki berbagai risiko, mulai dari sisi legal
karena berada di wilayah negara lain secara
ilegal akibat tidak memiliki dokumen lengkap
sebagai pekerja. "Dalam dua tahun terakhir
BP2MI menangani PMI terkendala 80.099 orang,
mereka yang dideportasi dari luar negeri.
Mereka adalah 95 persen, yang bisa dikatakan,
yang dulu berangkat secara tidak resmi," ujar
Benny dalam konferensi pers di Kantor BP2MI di
Jakarta, Selasa.
55. 25
Tujuh Capaian Negative Pewartasatu. Com- Sekretaris Jenderal Kementerian
October Penting
com
Ketenagakerjaan (Sekjen Kemnaker), Anwar
2022
Kemnaker
Sanusi, memaparkan tujuh capaian penting
Selama
Kemnaker selama menjadi ketua kelompok
Mengetuai
pejabat tingkat senior bidang ketenagakerjaan
Kelompok
ASEAN periode 2020-2022. "Tujuh capaian
Pejabat Bidang
tersebut terdiri atas tiga deklarasi, tiga
Ketenagakerjaa
pedoman, dan satu kerangka acuan bidang
n ASEAN
ketenagakerjaan," ujar Anwar Sanusi dalam
sambutannya pada acara Pertemuan Ke-18
Pejabat Tingkat Senior Bidang Ketenagakerjaan
di ASEAN (The 18th Senior Labour Officials
Meeting / SLOM) di Filipina pada 25 Oktober
2022. Lebih detail, Anwar Sanusi menjelaskan
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bahwa ketiga deklarasi tersebut yaitu deklarasi
ASEAN tentang mempromosikan daya saing,
ketahanan, dan ketangkasan pekerja untuk masa
depan dunia kerja; deklarasi ASEAN tentang
portabilitas manfaat jaminan sosial bagi pekerja
migran di ASEAN; dan peta jalan deklarasi
ASEAN tentang pengembangan sumber daya
manusia untuk dunia kerja yang terus berubah.
"Kami juga mengesahkan beberapa pedoman
yang digunakan oleh negara-negara anggota
ASEAN kaitannya dengan bidang
ketenagakerjaan," imbuh Anwar Sanusi yang
menjabat Chair of SLOM periode 2020-2022
tersebut.
56. 25
Melalui Kantor Neutral
October Pos Indonesia,
2022
Kemenaker
Segera
Salurkan BSU
Tahap 7
kepada Para
Pekerja .

Koran Bumn Menaker Ida Fauziyah mengatakan data calon
penerima BSU yang disalurkan oleh PT Pos
Indonesia akan disalurkan pada tahap 7. Lebih
lanjut, Menaker menjelaskan sejatinya
penyaluran tahap 6 akan dilakukan melalui PT
Pos Indonesia. Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker) segera menyalurkan bantuan
subsidi upah (BSU) tahap 7 kepada para pekerja.
Penyaluran BSU tahap 7 bakal dilakukan melalui
kantor PT Pos Indonesia.

57. 25
Presiden ke
October Balikpapan
2022
lihat
penyaluran
BSU dan BLT
BBM

Antara
Sulteng

Neutral

Presiden Joko Widodo langsung mendatangi
sejumlah lokasi di Kota Balikpapan begitu tiba di
Kalimantan Timur, Selasa, yakni ke Pasar
Klandasan di pusat kota, dan dilanjutkan ke
Kantor Pos Besar yang berjarak sekitar 200
meter dari pasar tersebut. Kemudian dari
kunjungan dan pengecekannya ke Pasar
Klandasan, menurut Presiden, saat ini di
Balikpapan hanya satu komoditas yang harganya
naik. Kenaikan harga kangkung sempat
disinggung Presiden Joko Widodo saat memberi
keterangan kepada jurnalis di teras Kantor Pos
Besar di Klandasan, Balikpapan, Selasa,
25/10/2022. Di halaman kantor pos, Presiden
melihat langsung penyaluran Bantuan Subsidi
Upah (BSU) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT)
BBM.
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58. 25
Presiden ke
October Balikpapan
2022
lihat
penyaluran
BSU dan BLT
BBM

Neutral

Antara

Presiden Joko Widodo langsung mendatangi
sejumlah lokasi di Kota Balikpapan begitu tiba di
Kalimantan Timur, Selasa, yakni ke Pasar
Klandasan di pusat kota, dan dilanjutkan ke
Kantor Pos Besar yang berjarak sekitar 200
meter dari pasar tersebut. Kemudian dari
kunjungan dan pengecekannya ke Pasar
Klandasan, menurut Presiden, saat ini di
Balikpapan hanya satu komoditas yang harganya
naik. Kenaikan harga kangkung sempat
disinggung Presiden Joko Widodo saat memberi
keterangan kepada jurnalis di teras Kantor Pos
Besar di Klandasan, Balikpapan, Selasa,
25/10/2022. Di halaman kantor pos, Presiden
melihat langsung penyaluran Bantuan Subsidi
Upah (BSU) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT)
BBM.

59. 25
BP2MI usulkan Negative Antara
October pencabutan
Sulteng
2022
izin P3MI yang
tempatkan PMI
secara ilegal

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
(BP2MI) akan mengajukan rekomendasi dan
pengusulan pencabutan izin untuk perusahaan
penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI)
yang terbukti terlibat dalam penempatan
pekerja asal Indonesia secara ilegal. Menurut
data BP2MI, dalam dua tahun terakhir telah
ditangani 80.099 PMI terkendala yang sebagian
besar ditempatkan secara ilegal. Dalam
konferensi pers di Jakarta, Selasa, Kepala BP2MI
Benny Rhamdani mengatakan, pihaknya berhasil
menyelamatkan 160 calon pekerja migran
Indonesia (PMI) yang akan diberangkatkan
secara ilegal ke Arab Saudi pada 29 September
2022. "Usulan kita yang pertama sebetulnya
pencabutan izin.

60. 25
BP2MI usulkan Negative Antara
October pencabutan
2022
izin P3MI yang
tempatkan PMI
secara ilegal

kedua ini kita ajukan lagi pencabutan dan kita
berharap tidak hanya sekedar tunda lagi Jakarta
(ANTARA)- Badan Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia (BP2MI) akan mengajukan
rekomendasi dan pengusulan pencabutan izin
untuk perusahaan penempatan pekerja migran
Indonesia (P3MI) yang terbukti terlibat dalam
penempatan pekerja asal Indonesia secara
ilegal. Menurut data BP2MI, dalam dua tahun
terakhir telah ditangani 80.099 PMI terkendala
yang sebagian besar ditempatkan secara ilegal.
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Dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa, Kepala
BP2MI Benny Rhamdani mengatakan, pihaknya
berhasil menyelamatkan 160 calon pekerja
migran Indonesia (PMI) yang akan
diberangkatkan secara ilegal ke Arab Saudi pada
29 September 2022. "Usulan kita yang pertama
sebetulnya pencabutan izin.
61. 25
Presiden ke
October Balikpapan
2022
lihat
penyaluran
BSU dan BLT
BBM

Neutral

Antara Papua Presiden Joko Widodo langsung mendatangi
sejumlah lokasi di Kota Balikpapan begitu tiba di
Kalimantan Timur, Selasa, yakni ke Pasar
Klandasan di pusat kota, dan dilanjutkan ke
Kantor Pos Besar yang berjarak sekitar 200
meter dari pasar tersebut. Kemudian dari
kunjungan dan pengecekannya ke Pasar
Klandasan, menurut Presiden, saat ini di
Balikpapan hanya satu komoditas yang harganya
naik. Di halaman kantor pos, Presiden melihat
langsung penyaluran Bantuan Subsidi Upah
(BSU) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM.
Pada kesempatan itu juga Presiden
menyampaikan untuk BLT BBM sampai hari ini
telah tersalurkan 99,7 persen.

62. 25
BP2MI usulkan Negative Antara Papua Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
October pencabutan
(BP2MI) akan mengajukan rekomendasi dan
2022
izin P3MI yang
pengusulan pencabutan izin untuk perusahaan
tempatkan PMI
penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI)
secara ilegal
yang terbukti terlibat dalam penempatan
pekerja asal Indonesia secara ilegal. Menurut
data BP2MI, dalam dua tahun terakhir telah
ditangani 80.099 PMI terkendala yang sebagian
besar ditempatkan secara ilegal. Dalam
konferensi pers di Jakarta, Selasa, Kepala BP2MI
Benny Rhamdani mengatakan, pihaknya berhasil
menyelamatkan 160 calon pekerja migran
Indonesia (PMI) yang akan diberangkatkan
secara ilegal ke Arab Saudi pada 29 September
2022. "Usulan kita yang pertama sebetulnya
pencabutan izin.
63. 25
BP2MI usulkan Negative Antara Riau
October pencabutan
2022
izin P3MI yang
tempatkan PMI
secara ilegal
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Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
(BP2MI) akan mengajukan rekomendasi dan
pengusulan pencabutan izin untuk perusahaan
penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI)
yang terbukti terlibat dalam penempatan
pekerja asal Indonesia secara ilegal. Menurut

data BP2MI, dalam dua tahun terakhir telah
ditangani 80.099 PMI terkendala yang sebagian
besar ditempatkan secara ilegal. Dalam
konferensi pers di Jakarta, Selasa, Kepala BP2MI
Benny Rhamdani mengatakan, pihaknya berhasil
menyelamatkan 160 calon pekerja migran
Indonesia (PMI) yang akan diberangkatkan
secara ilegal ke Arab Saudi pada 29 September
2022. "Usulan kita yang pertama sebetulnya
pencabutan izin.
64. 25
Presiden ke
October Balikpapan
2022
lihat
penyaluran
BSU dan BLT
BBM

Neutral

Antara Riau

Presiden Joko Widodo langsung mendatangi
sejumlah lokasi di Kota Balikpapan begitu tiba di
Kalimantan Timur, Selasa, yakni ke Pasar
Klandasan di pusat kota, dan dilanjutkan ke
Kantor Pos Besar yang berjarak sekitar 200
meter dari pasar tersebut. Kemudian dari
kunjungan dan pengecekannya ke Pasar
Klandasan, menurut Presiden, saat ini di
Balikpapan hanya satu komoditas yang harganya
naik. Di halaman kantor pos, Presiden melihat
langsung penyaluran Bantuan Subsidi Upah
(BSU) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM.
Pada kesempatan itu juga Presiden
menyampaikan untuk BLT BBM sampai hari ini
telah tersalurkan 99,7 persen.

65. 25
Beli Jas Hujan Positive
October atau Servis
2022
Motor Aman
BSU Rp 600
Ribu Tahap 7
Cair Lagi, Ambil
di Kantor Pos
Terdekat

Motorplusonline

Bantuan Subdisi Upah (BSU) Rp 600 ribu tahap 7
cair lagi, buruan cek nama Anda di kantor pos.
Uang bantuan BSU Rp 600 ribu tahap 7 sudah
disalurkan, bisa untuk beli jas hujan atau servis
motor. Dicek apakah nama Anda ada sebagai
salah satu penerima BSU Rp 600 ribu dari
pemerintah. Bantuan Subsidi Upah (BSU)
diberikan untuk para pekerja yang memenuhi
persyaratan.

66. 25
BP2MI
Positive
October Gagalkan
2022
Penempatan
Ilegal 267 CPMI
ke Timur
Tengah

Jawa Pos

Ratusan CPMI yang rekrut oleh PT Zam Zam
Perwita ini rencananya akan ditempatkan ke
Timur Tengah. Kepala BP2MI Benny Rhamdani
mengatakan sindikat penempatan ilegal ke
Timur Tengah ini berhasil digagalkan setelah
dirinya mendapat informasi adanya mobil
minibus Nopol B-7746-PDA warna putih sedang
menurunkan 18 orang yang diduga adalah CPMI
di terminal 3 penerbangan Internasional
Bandara Soekarno Hatta Tanggerang Prov.
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Sebelumnya, lanjut Benny, pada bulan
September, BP2MI juga telah menggagalkan
penempatan ilegal ke Timur Tengah dengan PT
yang sama. Sanki tersebut dijatuhkan terkait
pelanggaran atas Keputusan Menaker No. 260
Tahun 2015 tentang Penghentian dan
Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia
Pada Pengguna Perseorangan Di Negara-negara
Kawasan Timur Tengah.
67. 25
Hadir di
Neutral
October Balikpapan,
2022
Presiden: BSU
Untuk Peserta
BPJS
Ketenagakerjaa
n

Kilas Riau

68. 25
Indonesia dan Positive
October ASEAN Siapkan
2022
Dokumen
Panduan Guna
Bangun Tenaga
Kerja Pasca
Pandemi

Pewartasatu. Com-Sekretaris Jenderal Kementerian
com
Ketenagakerjaan (Sekjen Kemnaker), Anwar
Sanusi, menjelaskan bahwa Indonesia dan
negara-negara anggota ASEAN lainnya terus
berupaya untuk membangun tenaga kerja yang
tangguh pasca pandemi COVID-19. Untuk
diketahui, deklarasi ASEAN tentang
mempromosikan daya saing, ketahanan, dan
ketangkasan pekerja untuk masa depan kerja
merupakan hasil dari Pertemuan Menteri
Tenaga Kerja ASEAN ke-26 yang diselenggarakan
pada Oktober 2020 di Indonesia. SLOM dihadiri
oleh pejabat tingkat senior bidang
ketenagakerjaan ASEAN yang berasal dari
negara Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia,
Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura,
Thailand, dan Viet Nam. "Hal itu tertuang dalam
deklarasi ASEAN tentang mempromosikan daya
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Kilasriau.com, Balikpapan- Presiden Joko
Widodo meninjau penyaluran Bantuan Subsidi
Upah (BSU) Tahun 2022 bagi para pekerja yang
juga merupakan peserta BPJS Ketenagakerjaan
(BPJAMSOSTEK) di Kota Balikpapan Kalimantan
Timur, Selasa 25 Oktober 2022 Saat berdialog
dengan para penerima BSU, Jokowi
menghimbau kepada seluruh pekerja untuk
memastikan diri terdaftar sebagai peserta
BPJAMSOSTEK. Pemerintah ingin memberikan
semuanya (pekerja), oleh sebab itu temantemannya didorong untuk masuk menjadi
peserta BPJS Ketenagakerjaan, yang didahulukan
yang masuk BPJS Ketenagakerjaan," jelas
Presiden. "Kenapa kita ambil dari BPJS
Ketenagakerjaan? Karena datanya itu jelas kalau
di BPJS Ketenagakerjaan.

saing, ketahanan, dan ketangkasan pekerja
untuk masa depan kerja", kata Anwar Sanusi
saat menghadiri Pertemuan Pejabat Tingkat
Senior Bidang Ketenagakerjaan ASEAN (Senior
Labour Officials Meeting / SLOM) di Filipina,
Senin (25/10/2022).
69. 25
Presiden ke
October Balikpapan
2022
lihat
penyaluran
BSU dan BLT
BBM

Neutral

Antara Kaltim Presiden Joko Widodo langsung mendatangi
sejumlah lokasi di Kota Balikpapan begitu tiba di
Kalimantan Timur, Selasa, yakni ke Pasar
Klandasan di pusat kota, dan dilanjutkan ke
Kantor Pos Besar yang berjarak sekitar 200
meter dari pasar tersebut. Kemudian dari
kunjungan dan pengecekannya ke Pasar
Klandasan, menurut Presiden, saat ini di
Balikpapan hanya satu komoditas yang harganya
naik. Kenaikan harga kangkung sempat
disinggung Presiden Joko Widodo saat memberi
keterangan kepada jurnalis di teras Kantor Pos
Besar di Klandasan, Balikpapan, Selasa,
25/10/2022. Di halaman kantor pos, Presiden
melihat langsung penyaluran Bantuan Subsidi
Upah (BSU) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT)
BBM.

70. 25
160 Calon PMI Negative Warta
October Korban
Ekonomi
2022
Sindikat
Penempatan
Ilegal ke Timur
Tengah
Berhasil
Diselamatkan

Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
(BP2MI) berhasil menyelamatkan 160 calon
pekerja migran Indonesia (PMI) korban sindikat
penempatan ilegal ke Timur Tengah, kata Kepala
BP2MI Benny Rhamdani. Adapun ke-160 calon
PMI yang akan diberangkatkan secara ilegal ke
Arab Saudi mayoritas berjenis kelamin
perempuan dan secara usia kebanyakan ibu-ibu.
Kepada PT Zam Zam Perwita selaku terduga
pelaku penempatan ilegal, kata Benny,
berdasarkan keputusan Dirjen PPTK dan PKK
Kemnaker Nomor 3/365/HK.03.01/IX/2022
tanggal 6 September 2022, saat ini dijatuhi
hukuman penghentian sementara sebagian atau
seluruh kegiatan usaha penempatan PMI selama
3 bulan dan penetapan tunda pelayanan melalui
Keputusan Kepala BP2MI Nomor 377 Tahun
2022, sanki tersebut dijatuhkan terkait
pelanggaran atas Keputusan Menaker No. 260
Tahun 2015 tentang Penghentian dan
Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia
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Pada Pengguna Perseorangan di Negara-negara
Kawasan Timur Tengah. Benny mengatakan,
penyelamatan korban calon PMI dilakukan di
penampungan Balai Latihan Kerja (BLK) PT Zam
Zam Perwita milik Saleh Alatas yang beralamat
di Jalan Raya Kranggan RT 004 RW 005,
Jatiranggon, Jatisampurna, Kota Bekasi, Jawa
Barat.
71. 25
Kemnaker
Positive
October Gelar Job Fair
2022
Nasional 2022,
Tersedia
18.000
Lowongan
Kerja

72. 25
BSU Tahap 7
October Kapan Cair?
2022
Simak Dulu
Cara Ceknya

Kompas

Kemnaker mengeklaim, tersedia lebih dari
18.000 lowongan kerja dalam event Job Fair
Nasional kali ini. Job Fair Nasional ini akan
berlangsung di Hall A Jakarta Convention Center
(JCC) Senayan, Jakarta. Dikutip dari akun
Instagram @Kemnaker, Selasa (25/10/2022), Job
Fair Nasional akan diikuti oleh sejumlah
perusahaan. Selain itu, Job Fair Nasional 2022
juga menyajikan beberapa agenda, di antaranya
Job Counseling, Asesmen Mandiri, Seminar dan
Talkshow, hingga Walk in Interview.

Negative Liputan 6

73. 25
Hadir di
Neutral
October Balikpapan,
2022
Presiden: BSU
Untuk Peserta
BPJS
Ketenagakerjaa
n

Hingga kini baru sampai tahap 6, rencananya
penyaluran BSU tahap 7 akan dilakukan setelah
tahap 6 selesai. Artinya, secara keseluruhan BSU
tahap I sampai dengan 6 tersalurkan kepada
9.209.089 orang (71,64 persen). Sementara itu,
data calon penerima BSU yang disalurkan oleh
PT Pos Indonesia akan disalurkan pada tahap 7,
setelah penyaluran BSU melalui Bank Himbara
terselesaikan semuanya. Cara cek penerima BSU
bisa dilakukan dengan mudah melalui laman
resmi Kemnaker, berikut cara mudahnya: 1.

Media
Indonesia
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PRESIDEN Joko Widodo meninjau penyaluran
Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahun 2022 bagi
para pekerja yang juga merupakan peserta BPJS
Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) di Balikpapan,
Kalimantan Timur. Pemerintah ingin
memberikan semuanya (pekerja), oleh sebab itu
teman-temannya didorong untuk masuk
menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, yang
didahulukan yang masuk BPJS Ketenagakerjaan,"
jelas Presiden. "Kenapa kita ambil dari BPJS
Ketenagakerjaan? Karena datanya itu jelas kalau
di BPJS Ketenagakerjaan.

74. 25
Hadir di
Neutral
October Balikpapan,
2022
Presiden: BSU
Untuk Peserta
BPJS
Ketenagakerjaa
n

Mnc Trijaya

Presiden Joko Widodo meninjau penyaluran
Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2022 bagi
para pekerja yang juga merupakan peserta BPJS
Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) di Kota
Balikpapan, Kalimantan Timur. Pemerintah ingin
memberikan semuanya (pekerja), oleh sebab itu
teman- temannya didorong untuk masuk
menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, yang
didahulukan yang masuk BPJS Ketenagakerjaan,"
jelas Presiden. "Kenapa kita ambil dari BPJS
Ketenagakerjaan? Karena datanya itu jelas kalau
di BPJS Ketenagakerjaan.

75. 25
Tinjau
Positive
October Penyaluran
2022
BSU di
Balikpapan,
Presiden
Jokowi Imbau
Pekerja untuk
Jadi Peserta
BPJAMSOSTEK
| 31left

31left.com

TRIBUNNEWS.COM- Presiden Joko Widodo
meninjau penyaluran Bantuan Subsidi Upah
(BSU) Tahun 2022 bagi para pekerja yang juga
merupakan peserta BPJS Ketenagakerjaan
(BPJAMSOSTEK) di Kota Balikpapan, Kalimantan
Timur. "Semoga tujuan diselenggarakannya BSU
ini dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh
pekerja Indonesia, dan seperti yang disampaikan
Pak Presiden Jokowi barusan, kita mendorong
kepada seluruh pemberi kerja untuk
memastikan para pekerjanya terlindungi
jaminan sosial ketenagakerjaan, serta tertib
dalam melaporkan besaran upah dan
pembayaran iuran. Saat berdialog dengan para
penerima BSU, Jokowi mengimbau kepada
seluruh pekerja untuk memastikan diri terdaftar
sebagai peserta BPJAMSOSTEK. Pemerintah
ingin memberikan semuanya (pekerja), oleh
sebab itu teman- temannya didorong untuk
masuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan,
yang didahulukan yang masuk BPJS
Ketenagakerjaan," jelas Presiden.

76. 25
Tinjau
Positive
October Penyaluran
2022
BSU di
Balikpapan,
Presiden
Jokowi Imbau
Pekerja untuk
Jadi Peserta
BPJAMSOSTEK

Tribun News Presiden Joko Widodo meninjau penyaluran
Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahun 2022 bagi
para pekerja yang juga merupakan peserta BPJS
Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) di Kota
Balikpapan, Kalimantan Timur. "Semoga tujuan
diselenggarakannya BSU ini dapat dirasakan
manfaatnya oleh seluruh pekerja Indonesia, dan
seperti yang disampaikan Pak Presiden Jokowi
barusan, kita mendorong kepada seluruh
pemberi kerja untuk memastikan para
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pekerjanya terlindungi jaminan sosial
ketenagakerjaan, serta tertib dalam melaporkan
besaran upah dan pembayaran iuran. Saat
berdialog dengan para penerima BSU, Jokowi
mengimbau kepada seluruh pekerja untuk
memastikan diri terdaftar sebagai peserta
BPJAMSOSTEK. Pemerintah ingin memberikan
semuanya (pekerja), oleh sebab itu temantemannya didorong untuk masuk menjadi
peserta BPJS Ketenagakerjaan, yang didahulukan
yang masuk BPJS Ketenagakerjaan," jelas
Presiden.
77. 25
Arti Kata
Neutral
October Mental
2022
Breakdown
dalam Bahasa
Gaul, Ini
Maksud dan
Contoh
Penggunaanny
a

Idn Times

"Semoga tujuan diselenggarakannya BSU ini
dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh
pekerja Indonesia, dan seperti yang disampaikan
Pak Presiden Jokowi barusan, kita mendorong
kepada seluruh pemberi kerja untuk
memastikan para pekerjanya terlindungi
jaminan sosial ketenagakerjaan, serta tertib
dalam melaporkan besaran upah dan
pembayaran iuran. Kehadiran Presiden yang
didampingi Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah dan Direktur Utama BPJamsostek
Anggoro Eko Cahyo ingin memastikan bahwa
bantuan yang diberikan pemerintah tersebut
telah diterima dan digunakan para pekerja untuk
memenuhi kebutuhan pokok mereka. "Kita
kembali menyampaikan Bantuan Subsidi Upah
dan juga BLT BBM, dan sampai hari ini BLT BBM
telah tersalur 99,7%, hampir selesai, ini tinggal
menyisir yang belum-belum. Dari jumlah
tersebut 83 persen atau 475 ribu peserta
memenuhi kriteria dan 251 ribu di antaranya
telah menerima BSU.

78. 25
Hadir di
Neutral
October Balikpapan,
2022
Presiden Sebut
BSU untuk
Peserta BPJS
Ketenagakerjaa
n

Merdeka

Presiden Joko Widodo meninjau penyaluran
Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahun 2022 bagi
para pekerja yang juga merupakan peserta BPJS
Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) di Kota
Balikpapan, Kalimantan Timur. Pemerintah ingin
memberikan semuanya (pekerja), oleh sebab itu
teman- temannya didorong untuk masuk
menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, yang
didahulukan yang masuk BPJS Ketenagakerjaan,"
jelas Presiden. "Kenapa kita ambil dari BPJS
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Ketenagakerjaan? Karena datanya itu jelas kalau
di BPJS Ketenagakerjaan.
79. 25
Tinjau
Positive
October Penyaluran
2022
BSU di
Balikpapan,
Presiden
Jokowi Imbau
Pekerja untuk
Jadi Peserta
BPJAMSOSTEK

Ometraco.co Presiden Joko Widodo meninjau penyaluran
m
Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahun 2022 bagi
para pekerja yang juga merupakan peserta BPJS
Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) di Kota
Balikpapan, Kalimantan Timur. "Semoga tujuan
diselenggarakannya BSU ini dapat dirasakan
manfaatnya oleh seluruh pekerja Indonesia, dan
seperti yang disampaikan Pak Presiden Jokowi
barusan, kita mendorong kepada seluruh
pemberi kerja untuk memastikan para
pekerjanya terlindungi jaminan sosial
ketenagakerjaan, serta tertib dalam melaporkan
besaran upah dan pembayaran iuran. Saat
berdialog dengan para penerima BSU, Jokowi
mengimbau kepada seluruh pekerja untuk
memastikan diri terdaftar sebagai peserta
BPJAMSOSTEK. Pemerintah ingin memberikan
semuanya (pekerja), oleh sebab itu temantemannya didorong untuk masuk menjadi
peserta BPJS Ketenagakerjaan, yang didahulukan
yang masuk BPJS Ketenagakerjaan," jelas
Presiden.

80. 25
Hadir di
Negative Suara.com
October Balikpapan,
2022
Presiden
Menyerahkan
BSU untuk
Peserta BPJS
Ketenagakerjaa
n

Presiden Joko Widodo meninjau penyaluran
Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahun 2022 bagi
para pekerja, yang juga merupakan peserta BPJS
Ketenagakerjaan (BPJamsostek), di Kota
Balikpapan, Kalimantan Timur. Pemerintah ingin
memberikan semuanya (pekerja), oleh sebab itu,
teman-temannya didorong untuk masuk
menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, yang
didahulukan yang masuk BPJS Ketenagakerjaan,"
jelas Presiden. "Kenapa kita ambil dari BPJS
Ketenagakerjaan? Karena datanya jelas, di BPJS
Ketenagakerjaan.

81. 25
Kasus
Negative Kompas.id
October Deportasi
2022
Didominasi
Pekerja
Nonprosedural

Dalam dua tahun terakhir, Badan Perlindungan
Pekerja Migran Indonesia mencatat, 95 persen
dari 80.099 pekerja migran Indonesia yang
dideportasi merupakan pekerja nonprosedural.
Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran
Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani
menyampaikan hal itu saat konferensi pers
temuan hasil sidak penempatan ilegal 160 orang
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ke Timur Tengah di Jakarta, Selasa (25/10/2022).
Kasus penempatan nonprosedural terus
terulang sehingga deportasi tetap terjadi karena
informasi valid penempatan legal belum
tersosialisasikan dengan baik sampai ke level
daerah. Termasuk di antara mereka adalah
pekerja perempuan.
82. 25
Lowongan
Neutral
October Kerja
2022
Karawang: PT
HLI Green
Power Butuh
Operator
Listrik dan
Ketel Lulusan
SMK

Tribun News Lowongan Kerja Karawang kali ini datang dari PT
Bekasi
HLI Green Power, perusahaan energi listrik
terbarukan dari Korea Selatan. Informasi
Lowongan Kerja Karawang dari PT HLI Green
Power tersebut untuk posisi Operator Listrik dan
Ketel (Boiler and Electrical Operator). Lowongan
posisi tersebut untuk penempatan di PT HLI
Green Power di Kawasan Industri Karawang New
Industry City (KNIC), Desa Wanajaya, Kecamatan
Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang. Untuk
diketahui, PT HLI Green Power merupakan
sebuah perusahaan joint venture antara
Hyundai Motor Group dan LG Energy Solution.

83. 25
Tinjau ke
Neutral
October Balikpapan,
2022
Jokowi: BSU
untuk Peserta
BPJS
Ketenagakerjaa
n

Liputan 6

Presiden Joko Widodo melakukan peninjauan
langsung penyaluran Bantuan Subsidi Upah
(BSU) Tahun 2022 bagi para pekerja sekaligus
peserta BPJS Ketenagakerjaan di Balikpapan,
Kalimantan Timur, Selasa (25/10/2022). "Kenapa
kita ambil dari BPJS Ketenagakerjaan? Karena
datanya itu jelas kalau di BPJS Ketenagakerjaan.
Pemerintah ingin memberikan semuanya
(pekerja), oleh sebab itu teman- temannya
didorong untuk masuk menjadi peserta BPJS
Ketenagakerjaan, yang didahulukan yang masuk
BPJS Ketenagakerjaan," jelasnya.

84. 25
Kunjungi
Positive
October Balikpapan,
2022
Jokowi
Sampaikan
Kabar Baik Soal
Penyaluran BLT
BBM dan BSU

Jawa Pos
National
Network

"Tinggal tersisa sedikit karena lokasi penyaluran
yang sulit, tetapi terus disisir," kata Presiden
Jokowi saat meninjau penyaluran BLT BBM di
Kantor Pos Besar Balikpapan, Selasa (25/10).
Presiden Joko Widodo alias Jokowi
menyampaikan kabar kabar terkait penyaluran
bantuan langsung tunai bahan bakar minyak (
BLT BBM ) maupun bantuan subsidi upah ( BSU
). Jokowi menyebutkan untuk realisasi
penyaluran BLT BBM sampai hari ini sudah
mencapai 99,7 persen. Pada kesempatan yang
sama, Jokowi yang didampingi Menteri
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Ketenagakerjaan Ida Fauziyah juga melihat
langsung penyaluran bantuan subsidi upah
(BSU).
85. 25
Tinjau
Positive
October Pembangunan
2022
Kampus Baru,
Wapres
Harapkan UNU
Yogyakarta Jadi
Model
Pengembangan
SDM Unggul

Jangkar Pena "Kita harapkan UNU Yogyakarta ini, pertama
bisa menghasilkan profesional yang unggul
khususnya di kalangan warga NU dan semua
masyarakat Indonesia, dan [kedua] juga menjadi
semacam model yang bisa nanti menjadi contoh
bagi UNU-UNU lain di Indonesia," harapnya. Ke
depan, Wapres berharap UNU-UNU lain dapat
belajar dari UNU Yogyakarta, khususnya terkait
pengelolaan dan pengembangan kampus yang
lebih modern. Walaupun gedungnya tidak
seperti ini misalnya, [tetapi] pengelolaannya,
hasilnya, bisa mendekati [seperti UNU
Yogyakarta]," pungkasnya. Sejalan dengan
Wapres, Rektor UNU Yogyakarta Widya Priyahita
Pudjibudojo menyampaikan bahwa UNU
Yogyakarta ingin menjadi kampus andalan NU
dalam mencetak profesional unggul.

86. 25
Wapres KH
Positive
October Ma'ruf Amin
2022
Tinjau
Pembangunan
Kampus Baru
UNU
Yogyakarta

Smol.id

Wakil Presiden (Wapres) KH Ma'ruf Amin
sebelum bertolak ke Jakarta, menyempatkan diri
mengunjungi pembangunan Gedung Kampus
Terpadu Universitas Nahdlatul Ulama (UNU)
Yogyakarta, di Jalan Ringroad Barat, Padukuhan
Dowangan, Gamping, Kabupaten Sleman, Selasa,
25 Oktober 2022. Ke depan, Wapres berharap
UNU-UNU lain dapat belajar dari UNU
Yogyakarta, khususnya terkait pengelolaan dan
pengembangan kampus yang lebih modern.
Walaupun gedungnya tidak seperti ini misalnya,
[tetapi] pengelolaannya, hasilnya, bisa
mendekati [seperti UNU Yogyakarta]," pinta
Wapres. Sejalan dengan Wapres, Rektor UNU
Yogyakarta Widya Priyahita Pudjibudojo
menyampaikan, bahwa UNU Yogyakarta ingin
menjadi kampus andalan NU dalam mencetak
profesional unggul.

87. 25
Tinjau
Positive
October Pembangunan
2022
Kampus Baru,
Wapres
Harapkan UNU
Yogyakarta Jadi

Pelita
Nusantara

"Kita harapkan UNU Yogyakarta ini, pertama
bisa menghasilkan profesional yang unggul
khususnya di kalangan warga NU dan semua
masyarakat Indonesia, dan [kedua] juga menjadi
semacam model yang bisa nanti menjadi contoh
bagi UNU-UNU lain di Indonesia," harapnya. Ke
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Model
Pengembangan
SDM Unggul

depan, Wapres berharap UNU-UNU lain dapat
belajar dari UNU Yogyakarta, khususnya terkait
pengelolaan dan pengembangan kampus yang
lebih modern. Walaupun gedungnya tidak
seperti ini misalnya, [tetapi] pengelolaannya,
hasilnya, bisa mendekati [seperti UNU
Yogyakarta]," pungkasnya. Sejalan dengan
Wapres, Rektor UNU Yogyakarta Widya Priyahita
Pudjibudojo menyampaikan bahwa UNU
Yogyakarta ingin menjadi kampus andalan NU
dalam mencetak profesional unggul.

88. 25
Cek Penyaluran Neutral
October BSU, Jokowi
2022
Imbau Pekerja
Terdaftar
BPJAMSOSTEK

Detik

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau
penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun
2022 bagi pekerja yang merupakan peserta BPJS
Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) di Kota
Balikpapan, Kalimantan Timur. Pemerintah ingin
memberikan semuanya (pekerja), oleh sebab itu
teman- temannya didorong untuk masuk
menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, yang
didahulukan yang masuk BPJS Ketenagakerjaan,"
jelas Jokowi dalam keterangan tertulis, Selasa
(25/10/2022). Jokowi mengungkap pihaknya
ingin memastikan bantuan yang diberikan
pemerintah tersebut telah diterima dan
digunakan oleh para pekerja untuk memenuhi
kebutuhan pokok mereka. Kemudian untuk
Bantuan Subsidi Upah sudah tersalurkan 72%,
sisanya terus akan kita kebut," terang Jokowi.

89. 25
LPK DAIICHI
Neutral
October Pemalang
2022
Berangkatkan
Siswanya
Magang ke
Jepang | Kabar
Pemalang

Kabarpemala LPK DAIICHI melaksanakan pelepasan dua
ng.id
siswanya untuk magang di Jepang dan dilepas
langsung oleh Plt Bupati Pemalang, Mansur
Hidayat. LPK DAIICHI merupakan LPK pertama
dan satu-satunya di Pemalang yang sudah
berizin dari Kementerian Ketenagakerjaan
sebagai Lembaga pengirim atau Sending
Organization/SO tengaa kerja Indonesia ke
Jepang yang mana pada kesempatan ini,
merupakan angkatan pertama yang berangkat
ke Jepang. Selain itu, LPK DAIICHI juga sudah
bekerjasama dengan 3 KUMIAI yakni lembaga
penerima di Jepang yang sudah memiliki
jaringan dengan perusahaan-perusahaan di
Jepang. Selain Plt Bupati Pemalang Mansur
Hidayat, dalam acara pelepasan juga dihadiri
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oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, para siswa LPK
DAIICHI dan orang tua siswa serta para tamu
undangan lainnya.
90. 25
Gerak Cepat
October Polda Metro
2022
Jaya Tangani
Penempatan
Ilegal Calon
PMI ke Timur
Tengah
Diapresiasi
BP2MI

Positive

Warta
Ekonomi

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
(BP2MI) mengapresiasi langkah cepat Polda
Metro Jaya dalam menangani penempatan ilegal
160 calon pekerja migran Indonesia (PMI) ke
Timur Tengah. Hal itu disampaikan langsung
Kepala BP2MI Benny Rhamdani di depan
Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran dan
jajarannya dalam konferensi pers di Command
Center BP2MI, Selasa (25/10/2022).
"Alhamdulillah, saya ingin memberikan apresiasi
kepada jajaran Polda Metro Jaya, Polres Bekasi
Metro, dan juga Polsek Bekasi, karena malam
saat penggerebekan dilakukan, koordinasi kami
lakukan dan aparat Bapak Kapolda turun dengan
cepat, dan kami bersama sama melakukan
penggerebekan," tutur Kepala BP2MI.
Penggerebekan oleh BP2MI, kata Benny,
dilakukan pada 29 September 2022 pukul 22.55
WIB terkait adanya penampungan di salah satu
Balai Latihan Kerja (BLK).

91. 25
BP2MI
Negative Bali Post
October Rekomendasik
2022
an Pencabutan
Izin Usaha Bagi
Perusahaan
Tempatkan
PMI Ilegal

Perusahaan penempatan pekerja migran
Indonesia (P3MI) yang terbukti terlibat dalam
penempatan pekerja asal Indonesia secara ilegal
akan diajukan rekomendasi dan pengusulan
pencabutan izin oleh Badan Pelindungan Pekerja
Migran Indonesia (BP2MI). Dikutip dari kantor
berita Antara, Selasa (25/10), Kepala BP2MI
Benny Rhamdani mengatakan, pihaknya berhasil
menyelamatkan 160 calon pekerja migran
Indonesia (PMI) yang akan diberangkatkan
secara ilegal ke Arab Saudi pada 29 September
2022. Menurut data BP2MI, dalam dua tahun
terakhir telah ditangani 80.099 PMI terkendala
yang sebagian besar ditempatkan secara ilegal.
BP2MI juga menangani 3.060 PMI yang sakit dan
kepulangan 1.459 jenazah PMI.

92. 25
Hadir di
Neutral
October Balikpapan,
2022
Presiden: BSU
Untuk Peserta
BPJS

BALIKPAPAN- Presiden Joko Widodo meninjau
penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahun
2022 bagi para pekerja yang juga merupakan
peserta BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK)
di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.

Banten
Siberindo
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Ketenagakerjaa
n

Pemerintah ingin memberikan semuanya
(pekerja), oleh sebab itu teman-temannya
didorong untuk masuk menjadi peserta BPJS
Ketenagakerjaan, yang didahulukan yang masuk
BPJS Ketenagakerjaan," jelas Presiden. "Kenapa
kita ambil dari BPJS Ketenagakerjaan? Karena
datanya itu jelas kalau di BPJS Ketenagakerjaan.

93. 25
Indonesia dan Positive
October ASEAN Siapkan
2022
Dokumen
Panduan
Tenaga Kerja
Tangguh Pasca
Pandemi

Radar Bangsa negara anggota ASEAN menyiapkan dokumen
panduan untuk membangun tenaga kerja yang
tangguh pasca pandemic covid-19. Hal ini
tertuang dalam deklarasi dalam pertemuan
Pejabat Tingkat Senior Bidang Ketenagakerjaan
ASEAN (Senior Labour Officials Meeting / SLOM)
di Filipina, Senin, 24 Oktober 2022 kemarin.
"Dekalarasi tertuang dalam deklarasi ASEAN
tentang mempromosikan daya saing, ketahanan,
dan ketangkasan pekerja untuk masa depan
kerja", kata Sekretaris Jenderal Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker), Anwar Sanusi
dalam rilisnya, Selasa, 25 Oktober 2022.
Menurut Sekjen Anwar Sanusi, deklarasi
tersebut menyerukan pengembangan dokumen
panduan bagi negara-negara anggota ASEAN
dalam menangani situasi dan tantangan akibat
pandemi, dan transformasi kerja melalui
digitalisasi di tingkat nasional maupun regional.

94. 25
[Berita]Polda Positive
October Metro Jaya dan
2022
BP2MI
Gagalkan 160
Calon PMI
Ilegal ke Timur
Tengah

Creacorridor. creacorridor.com- Badan Pelindungan Pekerja
com
Migran Indonesia (BP2MI) bersama Polda Metro
Jaya berhasil menyelamatkan sebanyak 160
Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) korban
penempatan ilegal ke Timur Tengah. Dalam
konferensi pers yang di Command Center
BP2MI, Selasa (25/10/2022), Kepala BP2MI
Benny Rhamdhani memuji reaksi cepat Polda
Metro Jaya tangani penempatan Ilegal PMI. Atas
hal tersebut, Benny menyatakan apresiasinya
kepada Polda Metro Jaya beserta jajaran.
"Alhamdulillah, saya ingin memberikan apresiasi
kepada jajaran Polda Metro Jaya, Polres Bekasi
Metro, dan juga Polsek Bekasi, karena malam
saat penggerebekan dilakukan, koordinasi kami
lakukan dan aparat Bapak Kapolda turun dengan
cepat, dan kami bersama sama melakukan
penggerebekan," ucap Kepala BP2MI.
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95. 25
Siap-Siap, BSU Positive
October Tahap 7 Cair 2
2022
Hari Lagi via
Pos Indonesia

Liputan 6

"Data sudah ada di PT Pos Indonesia sedang
dalam proses cleansing, dan dana sudah
disalurkan ke masing-masing PT Pos masingmasing daerah dan akan disalurkan Insyaallah
pada 2 hari ke depan," ujar Ida dalam
keterangan resmi, Selasa (25/10). Pada
kesempatan yang sama Ida juga menyampaikan
bahwa penyaluran BSU bagi mereka yang tidak
memiliki bank himbara akan disalurkan melalui
PT Pos Indonesia. Ida membeberkan untuk
penyaluran BSU tahap selanjutnya atau BSU
tahap 7 akan disalurkan pada 2 hari ke depan
melalui PT Pos masing-masing setiap daerah.
"Jadi dengan demikian kami berharap, dalam
waktu yang tidak lama semuanya akan selesai
tersalurkan baik yang melalui bank Himbara
maupun melalui PT Pos Indonesia," jelas dia.

96. 25
Polda Metro Positive
October Jaya dan
2022
BP2MI
Gagalkan 160
Calon PMI
Ilegal ke Timur
Tengah

Era.id

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
(BP2MI) bersama Polda Metro Jaya berhasil
menyelamatkan sebanyak 160 Calon Pekerja
Migran Indonesia (CPMI) korban penempatan
ilegal ke Timur Tengah. Dalam konferensi pers
yang di Command Center BP2MI, Selasa
(25/10/2022), Kepala BP2MI Benny Rhamdhani
memuji reaksi cepat Polda Metro Jaya tangani
penempatan Ilegal PMI. Atas hal tersebut, Benny
menyatakan apresiasinya kepada Polda Metro
Jaya beserta jajaran. "Alhamdulillah, saya ingin
memberikan apresiasi kepada jajaran Polda
Metro Jaya, Polres Bekasi Metro, dan juga
Polsek Bekasi, karena malam saat
penggerebekan dilakukan, koordinasi kami
lakukan dan aparat Bapak Kapolda turun dengan
cepat, dan kami bersama sama melakukan
penggerebekan," ucap Kepala BP2MI.

97. 25
Presiden RI:
Neutral
October Penyaluran BLT
2022
BBM Sudah
Mencapai 99,7
persen

Berita
Kaltim.co

Seusai mengunjungi Pasar Klandasan
Balikpapan, Presiden RI Joko Widodo menuju
kantor PT Pos Indonesia cabang Balikpapan Jalan
Jenderal Sudirman Klandasan untuk
membagikan bantuan langsung tunai (BLT). Dua
program BLT yang akan dibagikan Presiden Joko
Widodo yakni Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk
pekerja tertentu dari Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker) dan BLT BBM
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untuk warga kurang mampu dari Kementerian
Sosial (Kemensos). "Sampai hari ini, BLT BBM
telah tersalurkan 99,7 persen," ucap Jokowi saat
memberikan keterangan pers di halaman kantor
PT Pos Indonesia cabang Balikpapan, Klandasan,
Selasa (25/10/2022). Untuk BLT BSU pekerja,
Jokowi katakan, sudah diserap 72 persen dari
total penerima.
98. 25
BP2MI dan
Negative Bisnis
October Apjati Dorong
Indonesia
2022
Kemenaker
Cabut Izin
Usaha P3MI
Nakal

Bisnis.com, JAKARTA- Badan Pelindungan
Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan Asosiasi
Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati)
sepakat meminta Kementerian Ketenagakerjaan
menindak tegas sindikat pelaku perdagangan
orang melalui skema penempatan pekerja
migran ilegal. Kepala BP2MI Benny Rhamdani
mengusulkan agar perusahaan penempatan
pekerja migran Indonesia (P3MI) dan sindikatnya
yang melakukan penempatan secara
nonprosedural dicabut izinnya.. "Kami selalu
konsisten kalau sudah TPPO [tindak pidana
perdagangan orang] kami usulannya pasti
pencabutan izin usaha, tetapi pencabutan izin
yang kami usulkan, banyak turun dari
Kemenaker adalah 3 bulan sanksinya," ujarnya
saat ditemui di kantor BP2MI, Jakarta, Selasa
(25/10/2022). Senada, Ketua Apjati Ayub
Basalamah menilai masih banyaknya
penempatan PMI secara ilegal akibat tidak
adanya penegakan hukum yang kuat, baik bagi
pelaku individu maupun P3MI.

99. 25
Presiden Tinjau Positive
October Penyaluran
2022
BSU Untuk
Peserta BPJS
Ketenagakerjaa
n

Pemerintah ingin memberikan semuanya
(pekerja), oleh sebab itu teman-temannya
didorong untuk masuk menjadi peserta BPJS
Ketenagakerjaan, yang didahulukan yang masuk
BPJS Ketenagakerjaan," jelas Presiden. "Kenapa
kita ambil dari BPJS Ketenagakerjaan? Karena
datanya itu jelas kalau di BPJS Ketenagakerjaan.
Kehadiran Presiden didampingi oleh Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Direktur
Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo, ingin
memastikan bahwa bantuan yang diberikan
pemerintah tersebut telah diterima dan
digunakan oleh para pekerja untuk memenuhi
kebutuhan pokok mereka.

Republik
Merdeka
Sumsel
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100 25
Tinjau
Positive
.
October Penyaluran
2022
BSU di
Kalimantan
Timur, Jokowi
Imbau Pekerja
Jadi Peserta
BPJamsostek Penasultra.id

Penasultra.id PENASULTRA.ID, KALIMANTAN TIMUR- Presiden
Joko Widodo (Jokowi) mengimbau para pekerja
untuk memastikan diri terdaftar sebagai peserta
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan (BPJamsostek). Hal itu
disampaikan Jokowi saat meninjau langsung
penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) 2022
bagi para pekerja peserta BPJamsostek di Kota
Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur
(Kalimantan Timur). Pemerintah ingin
memberikan semua pekerja, oleh sebab itu
teman-temannya didorong untuk masuk
menjadi peserta, yang didahulukan yang masuk
BPJS Ketenagakerjaan," kata Jokowi melalui rilis
persnya, Selasa 25 Oktober 2022. Untuk BSU
sudah tersalurkan 72 persen, sisanya terus akan
kita kebut, kita harapkan dengan bantuan ini,
konsumsi masyarakat bisa terjaga, daya beli
terjaga, sehingga akan mempengaruhi growth
pertumbuhan ekonomi negara kita," ujar Jokowi.

101 25
Presiden
Neutral
.
October Jokowi di
2022
Balikpapan:
BSU untuk BPJS
Ketenagakerjaa
n

Cnn
Indonesia
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Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau
penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahun
2022 bagi para pekerja yang juga merupakan
peserta BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) di
Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Pemerintah
ingin memberikan semuanya (pekerja), oleh
sebab itu teman- temannya didorong untuk
masuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan,
yang didahulukan yang masuk BPJS
Ketenagakerjaan," kata Jokowi, Selasa (25/10).
"Semoga tujuan diselenggarakannya BSU ini
dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh
pekerja Indonesia, dan seperti yang disampaikan
Pak Presiden Jokowi barusan, kita mendorong
kepada seluruh pemberi kerja untuk
memastikan para pekerjanya terlindungi
jaminan sosial ketenagakerjaan, serta tertib
dalam melaporkan besaran upah dan
pembayaran iuran. Saat berdialog dengan para
penerima BSU, Jokowi mengimbau kepada
seluruh pekerja untuk memastikan diri terdaftar
sebagai peserta BPJamsostek.

102 25
Indonesia dan Positive
.
October ASEAN Siapkan
2022
Dokumen
Panduan Guna
Bangun Tenaga
Kerja Pasca
Pandemi

Wartapembar Sekretaris Jenderal Kementerian
uan.co.id
Ketenagakerjaan (Sekjen Kemnaker), Anwar
Sanusi, menjelaskan bahwa Indonesia dan
negara-negara anggota ASEAN lainnya terus
berupaya untuk membangun tenaga kerja yang
tangguh pasca pandemi COVID-19. Untuk
diketahui, deklarasi ASEAN tentang
mempromosikan daya saing, ketahanan, dan
ketangkasan pekerja untuk masa depan kerja
merupakan hasil dari Pertemuan Menteri
Tenaga Kerja ASEAN ke-26 yang diselenggarakan
pada Oktober 2020 di Indonesia. SLOM dihadiri
oleh pejabat tingkat senior bidang
ketenagakerjaan ASEAN yang berasal dari
negara Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia,
Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura,
Thailand, dan Viet Nam. "Hal itu tertuang dalam
deklarasi ASEAN tentang mempromosikan daya
saing, ketahanan, dan ketangkasan pekerja
untuk masa depan kerja," jelas Anwar Sanusi
saat menghadiri Pertemuan Pejabat Tingkat
Senior Bidang Ketenagakerjaan ASEAN (Senior
Labour Officials Meeting / SLOM) di Filipina,
Senin (25/10/2022).

103 25
Tinjau
Positive
.
October Penyaluran
2022
BSU di
Balikpapan,
Presiden
Jokowi Imbau
Pekerja untuk
Jadi Peserta
BPJAMSOSTEK
DetikFakta.com

Detikfakta.co "Semoga tujuan diselenggarakannya BSU ini
m
dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh
pekerja Indonesia, dan seperti yang disampaikan
Pak Presiden Jokowi barusan, kita mendorong
kepada seluruh pemberi kerja untuk
memastikan para pekerjanya terlindungi
jaminan sosial ketenagakerjaan, serta tertib
dalam melaporkan besaran upah dan
pembayaran iuran. (*) Presiden Jokowi: BSU
Sudah Tersalurkan Kepada 7.077.550 Pekerja
Secara Nasional Privacy Policy We do not collect
identifiable data about you if you are viewing
from the EU countries. detikfakta.com- Saat
berdialog dengan para penerima BSU, Jokowi
mengimbau kepada seluruh pekerja untuk
memastikan diri terdaftar sebagai peserta
BPJAMSOSTEK. Pemerintah ingin memberikan
semuanya (pekerja), oleh sebab itu temantemannya didorong untuk masuk menjadi
peserta BPJS Ketenagakerjaan, yang didahulukan
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yang masuk BPJS Ketenagakerjaan," jelas
Presiden.
104 25
BSU Belum Cair Positive
.
October ke Rekening
2022
Pekerja?
Segera Lapor
Melalui Situs
Resmi
Kemnaker

Pikiran
Sudah banyak pekerja yang menerima Bantuan
Rakyat Depok Subsidi Upah (BSU) melalui Kemnaker. Apabila
pekerja ingin melakukan laporan terkait kendala
penyaluran BSU 2022, dapat mengikuti langkahlangkah berikut ini, sebagaimana dilansir
PikiranRakyat-Depok.com dari website
Kemnaker. Kendati demikian, tidak sedikit pula
pekerja yang masih mengeluh kenapa dana BSU
hingga kini belum cair ke rekening mereka.
Namun sebelum membuat pengaduan, pastikan
pekerja sudah login ke akun Kemnaker terlebih
dahulu.

105 25
Inilah Tujuh
Negative Wartapembar Sekretaris Jenderal Kementerian
.
October Capaian
uan.co.id
Ketenagakerjaan (Sekjen Kemnaker), Anwar
2022
Penting
Sanusi, memaparkan tujuh capaian penting
Kemnaker
Kemnaker selama menjadi ketua kelompok
Selama
pejabat tingkat senior bidang ketenagakerjaan
Mengetuai
ASEAN periode 2020-2022. "Tujuh capaian
Kelompok
tersebut terdiri atas tiga deklarasi, tiga
Pejabat Bidang
pedoman, dan satu kerangka acuan bidang
Ketenagakerjaa
ketenagakerjaan," papar Anwar Sanusi dalam
n ASEAN
sambutannya pada acara Pertemuan Ke-18
Pejabat Tingkat Senior Bidang Ketenagakerjaan
di ASEAN (The 18th Senior Labour Officials
Meeting / SLOM) di Filipina pada 25 Oktober
2022. Lebih detail, Anwar Sanusi menjelaskan
bahwa ketiga deklarasi tersebut yaitu deklarasi
ASEAN tentang mempromosikan daya saing,
ketahanan, dan ketangkasan pekerja untuk masa
depan dunia kerja; deklarasi ASEAN tentang
portabilitas manfaat jaminan sosial bagi pekerja
migran di ASEAN; dan peta jalan deklarasi
ASEAN tentang pengembangan sumber daya
manusia untuk dunia kerja yang terus berubah.
"Kami juga mengesahkan beberapa pedoman
yang digunakan oleh negara-negara anggota
ASEAN kaitannya dengan bidang
ketenagakerjaan," jelas Anwar Sanusi yang
menjabat Chair of SLOM periode 2020-2022
tersebut.
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106 25
Hadir di
Neutral
.
October Balikpapan,
2022
Presiden: BSU
Untuk Peserta
BPJS
Ketenagakerjaa
n

Tempo.co

Presiden Joko Widodo meninjau penyaluran
Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahun 2022 bagi
para pekerja yang juga merupakan peserta BPJS
Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) di Kota
Balikpapan Kalimantan Timur. Pemerintah ingin
memberikan semuanya (pekerja), oleh sebab itu
teman- temannya didorong untuk masuk
menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, yang
didahulukan yang masuk BPJS Ketenagakerjaan,"
jelas Presiden. "Kenapa kita ambil dari BPJS
Ketenagakerjaan? Karena datanya itu jelas kalau
di BPJS Ketenagakerjaan.

107 25
Jokowi Cairkan Neutral
.
October BLT BBM dan
2022
BSU di Kantor
Pos

Okezone

Presiden Joko Widodo (Jokowi) langsung
mendatangi sejumlah lokasi di Kota Balikpapan
begitu tiba di Kalimantan Timur, Selasa, yakni ke
Pasar Klandasan di pusat kota, dan dilanjutkan
ke Kantor Pos Besar yang berjarak sekitar 200
meter dari pasar tersebut. Di halaman kantor
pos, Presiden melihat langsung penyaluran
Bantuan Subsidi Upah (BSU) dan Bantuan
Langsung Tunai (BLT) BBM. Pada kesempatan itu
juga Presiden menyampaikan untuk BLT BBM
sampai hari ini telah tersalurkan 99,7%. "Tinggal
tersisa sedikit karena lokasi penyaluran yang
sulit.

108 25
Hadir di
Neutral
.
October Balikpapan,
2022
Presiden: BSU
Untuk Peserta
BPJS
Ketenagakerjaa
n

Indonesiatod Presiden Joko Widodo meninjau penyaluran
ay
Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahun 2022 bagi
para pekerja yang juga merupakan peserta BPJS
Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) di Kota
Balikpapan Kalimantan Timur. Pemerintah ingin
memberikan semuanya (pekerja), oleh sebab itu
teman- temannya didorong untuk masuk
menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, yang
didahulukan yang masuk BPJS Ketenagakerjaan,"
jelas Presiden. "Kenapa kita ambil dari BPJS
Ketenagakerjaan? Karena datanya itu jelas kalau
di BPJS Ketenagakerjaan.

109 25
Hadir di
Neutral
.
October Balikpapan,
2022
Presiden: BSU
Untuk Peserta
BPJS

Bisnis
Indonesia
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Bisnis.com, BALIKPAPAN- Presiden Joko Widodo
meninjau penyaluran Bantuan Subsidi Upah
(BSU) Tahun 2022 bagi para pekerja yang juga
merupakan peserta BPJS Ketenagakerjaan
(BPJAMSOSTEK) di Kota Balikpapan Kalimantan
Timur. Pemerintah ingin memberikan semuanya
(pekerja), oleh sebab itu teman- temannya

Ketenagakerjaa
n

didorong untuk masuk menjadi peserta BPJS
Ketenagakerjaan, yang didahulukan yang masuk
BPJS Ketenagakerjaan," jelas Presiden. "Kenapa
kita ambil dari BPJS Ketenagakerjaan? Karena
datanya itu jelas kalau di BPJS Ketenagakerjaan.

110 25
Hadir di
Neutral
.
October Balikpapan,
2022
Jokowi Sebut
BSU Diberikan
untuk Peserta
BPJS
Ketenagakerjaa
n

Kompas

Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo
(Jokowi) meninjau penyaluran Bantuan Subsidi
Upah (BSU) Tahun 2022 bagi para pekerja yang
juga merupakan peserta Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan
(BPJamsostek) di Kota Balikpapan, Kalimantan
Timur (Kalimantan Timur), Selasa (25/10/2022).
Saat berdialog dengan para penerima BSU,
Jokowi mengimbau kepada seluruh pekerja
untuk memastikan diri terdaftar sebagai peserta
BPJamsostek. Oleh karena itu, Jokowi meminta
para pekerja agar mengajak rekan mereka untuk
bergabung menjadi peserta BPJamsostek.
Kehadiran Jokowi didampingi oleh Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dan
Direktur Utama (Dirut) BPJamsostek Anggoro
Eko Cahyo tersebut sekaligus ingin memastikan
bahwa bantuan yang diberikan pemerintah telah
diterima dan digunakan para pekerja untuk
memenuhi kebutuhan pokok mereka.

111 25
Sekjen
Positive
.
October Kemnaker
2022
Paparkan Tujuh
Capain Penting
Kemnaker
Selama
Mengetuai
Kelompok
Bidang
Ketenagakerjaa
n ASEAN

Progresnews. Sekretaris Jenderal Kementerian
info
Ketenagakerjaan (Sekjen Kemnaker), Anwar
Sanusi, memaparkan tujuh capaian penting
Kemnaker selama menjadi ketua kelompok
pejabat tingkat senior bidang ketenagakerjaan
ASEAN periode 2020-2022. "Tujuh capaian
tersebut terdiri atas tiga deklarasi, tiga
pedoman, dan satu kerangka acuan bidang
ketenagakerjaan," ujar Anwar Sanusi dalam
sambutannya pada acara Pertemuan Ke-18
Pejabat Tingkat Senior Bidang Ketenagakerjaan
di ASEAN (The 18th Senior Labour Officials
Meeting / SLOM) di Filipina pada 25 Oktober
2022. Lebih detail, Anwar Sanusi menjelaskan
bahwa ketiga deklarasi tersebut yaitu deklarasi
ASEAN tentang mempromosikan daya saing,
ketahanan, dan ketangkasan pekerja untuk masa
depan dunia kerja; deklarasi ASEAN tentang
portabilitas manfaat jaminan sosial bagi pekerja
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migran di ASEAN; dan peta jalan deklarasi
ASEAN tentang pengembangan sumber daya
manusia untuk dunia kerja yang terus berubah.
"Kami juga mengesahkan beberapa pedoman
yang digunakan oleh negara-negara anggota
ASEAN kaitannya dengan bidang
ketenagakerjaan," imbuh Anwar Sanusi yang
menjabat Chair of SLOM periode 2020-2022
tersebut.
112 25
Guna Bangun Positive
.
October Tenaga Kerja
2022
Pasca
Pandemi,Indon
esia dan ASEAN
Siapkan
Dokumen
Panduan

Progresnews. Sekretaris Jenderal Kementerian
info
Ketenagakerjaan (Sekjen Kemnaker), Anwar
Sanusi, menjelaskan bahwa Indonesia dan
negara-negara anggota ASEAN lainnya terus
berupaya untuk membangun tenaga kerja yang
tangguh pasca pandemi COVID-19. Untuk
diketahui, deklarasi ASEAN tentang
mempromosikan daya saing, ketahanan, dan
ketangkasan pekerja untuk masa depan kerja
merupakan hasil dari Pertemuan Menteri
Tenaga Kerja ASEAN ke-26 yang diselenggarakan
pada Oktober 2020 di Indonesia. SLOM dihadiri
oleh pejabat tingkat senior bidang
ketenagakerjaan ASEAN yang berasal dari
negara Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia,
Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura,
Thailand, dan Viet Nam. "Hal itu tertuang dalam
deklarasi ASEAN tentang mempromosikan daya
saing, ketahanan, dan ketangkasan pekerja
untuk masa depan kerja", kata Anwar Sanusi
saat menghadiri Pertemuan Pejabat Tingkat
Senior Bidang Ketenagakerjaan ASEAN (Senior
Labour Officials Meeting / SLOM) di Filipina,
Senin (25/10/2022).

113 25
Status
Positive
.
October Notifikasi BSU
2022
Tahap 6 Masih
Calon? Tenang
Tetap Bisa
Dapat Uang
Rp600. 000 lho,
Begini Caranya

Pikiran
Hal ini pastinya membuat resah, mengingat
Rakyat Depok beberapa rekan dekat sudah bisa memanfaatkan
uang BLT Subsidi Gaji Rp600.000. Lantas apa sih
yang membuat status notifikasi BSU Tahap 6
milik para pekerja dan buruh masih tertulis
sebagai 'Calon'?. Seperti yang kita tahu, masih
ditemukan para pekerja dan buruh yang
mengeluh bahwa status notifikasi BSU Tahap 6
mereka masih tertulis sebagai 'Calon'. 2. Nomor
rekening yang dicantumkan saat daftar BSU
pasif/dormat/tidak aktif. Berdasarkan
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keterangan dari Instagram resmi Kementrian
Ketenagakerjaan yang dikutip PikiranrakyatDepok.com dari Instagram @Kemnaker.
114 25
Kemnaker
Negative Infopublik.id Sekretaris Jenderal Kementerian
.
October Paparkan Tujuh
Ketenagakerjaan (Sekjen Kemnaker), Anwar
2022
Capaian
Sanusi, memaparkan tujuh capaian penting
Penting
Kemnaker selama menjadi ketua kelompok
sebagai Ketua
pejabat tingkat senior bidang ketenagakerjaan
Kelompok
ASEAN periode 2020-2022. "Tujuh capaian
Ketenagakerjaa
tersebut terdiri atas tiga deklarasi, tiga
n ASEAN
pedoman, dan satu kerangka acuan bidang
ketenagakerjaan," ujar Anwar Sanusi dalam
sambutannya pada acara Pertemuan Ke-18
Pejabat Tingkat Senior Bidang Ketenagakerjaan
di ASEAN (The 18th Senior Labour Officials
Meeting / SLOM) di Filipina, Selasa
(25/10/2022). Lebih detail, Anwar Sanusi
menjelaskan bahwa ketiga deklarasi tersebut
yaitu deklarasi ASEAN tentang mempromosikan
daya saing, ketahanan, dan ketangkasan pekerja
untuk masa depan dunia kerja; deklarasi ASEAN
tentang portabilitas manfaat jaminan sosial bagi
pekerja migran di ASEAN; dan peta jalan
deklarasi ASEAN tentang pengembangan sumber
daya manusia untuk dunia kerja yang terus
berubah. "Kami juga mengesahkan beberapa
pedoman yang digunakan oleh negara-negara
anggota ASEAN kaitannya dengan bidang
ketenagakerjaan," imbuh Anwar Sanusi yang
menjabat Chair of SLOM periode 2020-2022
tersebut.
115 25
Indonesia dan Positive
.
October ASEAN Siapkan
2022
Dokumen
Panduan
Tenaga Kerja
Pascapandemi

Infopublik.id Sekretaris Jenderal Kementerian
Ketenagakerjaan (Sekjen Kemnaker), Anwar
Sanusi, menjelaskan bahwa Indonesia dan
negara-negara anggota ASEAN lainnya terus
berupaya untuk membangun tenaga kerja yang
tangguh pascapandemi COVID-19. Untuk
diketahui, deklarasi ASEAN tentang
mempromosikan daya saing, ketahanan, dan
ketangkasan pekerja untuk masa depan kerja
merupakan hasil dari Pertemuan Menteri
Tenaga Kerja ASEAN ke-26 yang diselenggarakan
pada Oktober 2020 di Indonesia. SLOM dihadiri
oleh pejabat tingkat senior bidang
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ketenagakerjaan ASEAN yang berasal dari
negara Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia,
Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura,
Thailand, dan Vietnam. "Hal itu tertuang dalam
deklarasi ASEAN tentang mempromosikan daya
saing, ketahanan, dan ketangkasan pekerja
untuk masa depan kerja," kata Anwar Sanusi
saat menghadiri Pertemuan Pejabat Tingkat
Senior Bidang Ketenagakerjaan ASEAN (Senior
Labour Officials Meeting / SLOM) di Filipina,
Senin (25/10/2022).
116 25
Tingkatkan
Positive
.
October Profesional
2022
Pendamping
Desa, APMDN
Aceh Jaya
Gelar Bimtek

Beritamerdek Net- Asosiasi Pendamping Masyarakat dan Desa
a.net
Nusantara (APMDN) Kabupaten Aceh Jaya
menggelar Bimbingan Teknis penyusunan
portofolio untuk Sertifikasi terhadap
Pendamping Lokal Desa (PLD) yang merupakan
Tenaga Pendamping Profesional (TPP)
Kementrian Desa Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).
Bimbingan Teknis itu dilaksanakan secara
swadaya dari para PLD sendiri, diikuti oleh 42
orang dari wilayah tugas dampingan di 9
kecamatan dalam Kabupaten Aceh Jaya. Hotel
pantai barat calang, selasa (25/10/2022) Dalam
acara tersebut juga menghadirkan pemateri dari
perwakilan Dewan Pengurus Wilayah (APMDN)
Provinsi dan Tenaga Ahli Pemberdayaan
Masyarakat (TAPM) Kabupaten Aceh Jaya yang
sebelumnya telah diberikan bimbingan teknis
oleh APMDN Provinsi. Ketua APMDN Aceh Jaya
Munawir, menyampaikan bahwa Bimbingan
Teknis itu berupa Panduan Persiapan Sertifikasi
Tenaga Pendamping Profesional (TPP).

117 25
Presiden
Neutral
.
October Pastikan BSU
2022
Hanya Untuk
Peserta BPJS
Ketenagakerjaa
n

Suara Karya Kepala BPJS Ketenagakerjaan Surabaya
Karimunjawa, Indra Iswanto memastikan
kesiapannya melayani lonjakan pendaftaran
baru para pekerja di wilayah kerjanya, pasca
himbauan dari Presiden tersebut. Presiden Joko
Widodo (Jokowi) menghimbau seluruh pekerja
untuk memastikan diri terdaftar sebagai peserta
BPJAMSOSTEK. Himbauan itu disampaikan saat
meninjau penyaluran Bantuan Subsidi Upah
Tahun 2022 ( BSU 2022 ) bagi pekerja yang
menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan (
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BPJAMSOSTEK ) di Kota Balikpapan. "Kenapa kita
ambil dari BPJS Ketenagakerjaan?
118 25
Presiden: BSU Neutral
.
October Itu Untuk
2022
Peserta BPJS
Ketenagakerjaa
n

Harian Rakyat Presiden Joko Widodo meninjau penyaluran
Aceh
Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahun 2022 bagi
para pekerja yang juga merupakan peserta BPJS
Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) di Kota
Balikpapan Kalimantan Timur, pada Selasa
(25/10/2022). Pemerintah ingin memberikan
semuanya (pekerja), oleh sebab itu temantemannya didorong untuk masuk menjadi
peserta BPJS Ketenagakerjaan, yang didahulukan
yang masuk BPJS Ketenagakerjaan," jelas
Presiden. "Kenapa kita ambil dari BPJS
Ketenagakerjaan? Karena datanya itu jelas kalau
di BPJS Ketenagakerjaan.

119 25
Hadir di
Neutral
.
October Balikpapan,
2022
Presiden: BSU
untuk Peserta
BPJS
Ketenagakerjaa
n

Kaltengonline BALIK PAPAN- Presiden Joko Widodo meninjau
.com
penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahun
2022 bagi para pekerja yang juga merupakan
peserta BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK)
di Kota Balikpapan Kalimantan Timur.
Pemerintah ingin memberikan semuanya
(pekerja), oleh sebab itu teman- temannya
didorong untuk masuk menjadi peserta BPJS
Ketenagakerjaan, yang didahulukan yang masuk
BPJS Ketenagakerjaan," jelas Presiden. "Kenapa
kita ambil dari BPJS Ketenagakerjaan? Karena
datanya itu jelas kalau di BPJS Ketenagakerjaan.

120 25
Presiden
Neutral
.
October Berdialog
2022
dengan
Penerima BSU
Peserta BPJS
Ketenagakerjaa
n di Balikpapan

Suara Karya Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau
penyaluran Bantuan Subsidi Upah ( BSU ) Tahun
2022, bagi para pekerja yang juga merupakan
peserta BPJS Ketenagakerjaan ( BPJAMSOSTEK )
di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa
(25/10/2022).. Pemerintah ingin memberikan
semuanya (pekerja), karenanya temantemannya didorong untuk masuk menjadi
peserta BPJS Ketenagakerjaan, yang didahulukan
yang masuk BPJS Ketenagakerjaan," jelas
Presiden. Saat berdialog dengan para penerima
BSU, Presiden mengimbau kepada seluruh
pekerja, untuk memastikan diri terdaftar sebagai
peserta BPJAMSOSTEK.. "Kenapa kita ambil dari
BPJS Ketenagakerjaan
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121 25
Indonesia dan Neutral
.
October ASEAN Bangun
2022
Tenaga Kerja
Pasca Pandemi

Bisnistoday.c Sekretaris Jenderal Kementerian
o.id
Ketenagakerjaan (Sekjen Kemnaker), Anwar
Sanusi, menjelaskan bahwa Indonesia dan
negara-negara anggota ASEAN lainnya terus
berupaya untuk membangun tenaga kerja yang
tangguh pasca pandemi COVID-19. Untuk
diketahui, deklarasi ASEAN tentang
mempromosikan daya saing, ketahanan, dan
ketangkasan pekerja untuk masa depan kerja
merupakan hasil dari Pertemuan Menteri
Tenaga Kerja ASEAN ke-26 yang diselenggarakan
pada Oktober 2020 di Indonesia. SLOM dihadiri
oleh pejabat tingkat senior bidang
ketenagakerjaan ASEAN yang berasal dari
negara Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia,
Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura,
Thailand, dan Viet Nam./. "Hal itu tertuang
dalam deklarasi ASEAN tentang mempromosikan
daya saing, ketahanan, dan ketangkasan pekerja
untuk masa depan kerja", kata Anwar Sanusi
saat menghadiri Pertemuan Pejabat Tingkat
Senior Bidang Ketenagakerjaan ASEAN (Senior
Labour Officials Meeting / SLOM) di Filipina,
Senin (25/10).

122 25
Hadir di
Neutral
.
October Balikpapan,
2022
Presiden: BSU
untuk Peserta
BPJS
Ketenagakerjaa
n

Indo
Presiden Joko Widodo meninjau penyaluran
Merdeka.com Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahun 2022 bagi
para pekerja yang juga merupakan peserta BPJS
Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) di Kota
Balikpapan, Kalimantan Timur. Pemerintah ingin
memberikan semuanya (pekerja), oleh sebab itu
teman-temannya didorong untuk masuk
menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, yang
didahulukan yang masuk BPJS Ketenagakerjaan,"
jelas Presiden. "Kenapa kita ambil dari BPJS
Ketenagakerjaan? Karena datanya itu jelas kalau
di BPJS Ketenagakerjaan.

123 25
Jokowi
Neutral
.
October Pastikan BSU
2022
untuk Peserta
BPJS
Ketenagakerjaa
n

Rrinews
Denpasar
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Penyaluran BSU itu bagi para pekerja yang juga
peserta BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK).
Saat berdialog dengan para penerima BSU,
Jokowi mengimbau seluruh pekerja memastikan
diri terdaftar sebagai peserta BPJAMSOSTEK.
"Kenapa kita ambil dari BPJS Ketenagakerjaan?
Karena datanya itu jelas kalau di BPJS
Ketenagakerjaan," ungkap Presiden.

124 25
Jokowi Himbau Positive
.
October Pekerja
2022
Pastikan
Keterdaftaran
BPJAMSOSTEK
- Sumatra
Selatan
Independen

Sumsel
Sumatra Selatan Independen- Presiden Joko
Independen Widodo meninjau penyaluran Bantuan Subsidi
Upah (BSU) Tahun 2022 bagi para pekerja yang
juga merupakan peserta BPJS Ketenagakerjaan
(BPJAMSOSTEK) di Kota Balikpapan, Kalimantan
Timur. Saat berdialog dengan para penerima
BSU, Jokowi menghimbau kepada seluruh
pekerja untuk memastikan diri terdaftar sebagai
peserta BPJAMSOSTEK. Kemudian untuk
Bantuan Subsidi Upah sudah tersalurkan 72%,
sisanya terus akan kita kebut, kita harapkan
dengan bantuan ini komsumsi masyarakat bisa
terjaga, daya beli terjaga, sehingga akan
mempengaruhi growth pertumbuhan ekonomi
negara kita," ungkap Jokowi. "Semoga tujuan
diselenggarakannya BSU ini dapat dirasakan
manfaatnya oleh seluruh pekerja Indonesia, dan
seperti yang disampaikan Pak Presiden Jokowi
barusan, kita mendorong kepada seluruh
pemberi kerja untuk memastikan para
pekerjanya terlindungi jaminan sosial
ketenagakerjaan, serta tertib dalam melaporkan
besaran upah dan pembayaran iuran.

125 25
Tujuh Capaian Negative Pripos
.
October Penting
2022
Kemnaker
Selama
Mengetuai
Kelompok
Pejabat Bidang
Ketenagakerjaa
n ASEAN

Sekretaris Jenderal Kementerian
Ketenagakerjaan (Sekjen Kemnaker), Anwar
Sanusi, memaparkan tujuh capaian penting
Kemnaker selama menjadi ketua kelompok
pejabat tingkat senior bidang ketenagakerjaan
ASEAN periode 2020-2022. "Tujuh capaian
tersebut terdiri atas tiga deklarasi, tiga
pedoman, dan satu kerangka acuan bidang
ketenagakerjaan," ujar Anwar Sanusi dalam
sambutannya pada acara Pertemuan Ke-18
Pejabat Tingkat Senior Bidang Ketenagakerjaan
di ASEAN (The 18th Senior Labour Officials
Meeting / SLOM) di Filipina pada 25 Oktober
2022. Lebih detail, Anwar Sanusi menjelaskan
bahwa ketiga deklarasi tersebut yaitu deklarasi
ASEAN tentang mempromosikan daya saing,
ketahanan, dan ketangkasan pekerja untuk masa
depan dunia kerja; deklarasi ASEAN tentang
portabilitas manfaat jaminan sosial bagi pekerja
migran di ASEAN; dan peta jalan deklarasi
ASEAN tentang pengembangan sumber daya
manusia untuk dunia kerja yang terus berubah.
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"Kami juga mengesahkan beberapa pedoman
yang digunakan oleh negara-negara anggota
ASEAN kaitannya dengan bidang
ketenagakerjaan," imbuh Anwar Sanusi yang
menjabat Chair of SLOM periode 2020-2022
tersebut.
126 25
Indonesia dan Positive
.
October ASEAN Siapkan
2022
Dokumen
Panduan Guna
Bangun Tenaga
Kerja Pasca
Pandemi

Pripos

Sekretaris Jenderal Kementerian
Ketenagakerjaan (Sekjen Kemnaker), Anwar
Sanusi, menjelaskan bahwa Indonesia dan
negara-negara anggota ASEAN lainnya terus
berupaya untuk membangun tenaga kerja yang
tangguh pascapandemi COVID-19. Untuk
diketahui, deklarasi ASEAN tentang
mempromosikan daya saing, ketahanan, dan
ketangkasan pekerja untuk masa depan kerja
merupakan hasil dari Pertemuan Menteri
Tenaga Kerja ASEAN ke-26 yang diselenggarakan
pada Oktober 2020 di Indonesia. SLOM dihadiri
oleh pejabat tingkat senior ketenagakerjaan
ASEAN yang berasal dari negara Brunei
Darussalam, Filipina, Indonesia, Kamboja, Laos,
Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, dan
Viet Nam. "Hal itu tertuang dalam deklarasi
ASEAN tentang mempromosikan daya saing,
ketahanan, dan pekerja untuk masa depan
kerja", kata Anwar Sanusi saat menghadiri
Pertemuan Pejabat Tingkat Senior Bidang
Ketenagakerjaan ASEAN (Senior Labor Officials
Meeting / SLOM) di Filipina, Senin (25/5)
10/2022).

127 25
Kemenaker
Neutral
.
October Bekali Pelajar
2022
Sulawesi Utara
Cara
Berwirausaha

Newposkoma Hadir para perwakilan mahasiswa sejumlah
nado.id
mahasiswa, siswa-siswi SMA, serta Pimpinan
Wilayah IPPNU Sulawesi Utara. DORONG:
Pemerintah terus mendorong generasi muda
agar bisa mengembangkan usaha sendiri. NPM,
MANADO- Y20 Indonesia 2022 X Talenthub
Kementerian Tenaga Kerja mengelar job connect
talent talks, Selasa (25/10) di Manado. Isu yang
dibahas mengenai prioritas ketenagakerjaan
pemuda.

128 25
8 Lowongan
Neutral
.
October Kerja Karawang
2022
Terbaru
November

Tribun Jabar Saat ini PT Honda Prospect Motor membuka
lowongan kerja terbaru November 2022.
Perusahaan PT Honda Prospect Motor satu di
antaranya berada di Karawang, Jawa Barat.
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2022 di PT
Honda
Prospect
Motor, Berikut
Persyaratannya

Kamu sedang mencari lowongan kerja Karawang
terbaru, segera siapkan CV terbaikmu. Tentu ini
menjadi kesempatan bagi Kamu yang mencari
lowongan kerja Karawang atau lowongan kerja
Jawa Barat.

129 25
Jokowi
Neutral
.
October pastikan BSU
2022
untuk peserta
BPJS
Ketenagakerjaa
n - ANTARA
Jawa Tengah

Antara Jateng Presiden Joko Widodo meninjau penyaluran
Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahun 2022 bagi
para pekerja yang juga merupakan peserta BPJS
Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) di Kota
Balikpapan, Kalimantan Timur. Saat berdialog
dengan para penerima BSU, Jokowi mengimbau
kepada seluruh pekerja untuk memastikan diri
terdaftar sebagai peserta BPJAMSOSTEK.
"Kenapa kita ambil dari BPJS Ketenagakerjaan?
Karena datanya itu jelas kalau di BPJS
Ketenagakerjaan.

130 25
BSU Tahap 7 Positive
.
October Akan Cair
2022
Lewat Kantor
Pos, Segera
Cek Penerima
dengan Login
di Link Resmi
Ini

Pikiran
BSU tahap 7 akan cair lewat Kantor Pos, segera
Rakyat Depok cek penerima dengan login di link resmi ini.
Penyaluran dana BSU tahap 7 akan segera
direalisasikan oleh Kemnaker setelah selesai
penyaluran BSU tahap 6. Terhitung hingga BSU
2022 tahap 6, sebanyak 9.027.385
pekerja/buruh telah menerima dana BLT Subsidi
Gaji sebesar Rp600. 000 ini. Banyak pekerja yang
belum menerima dana bantuan tersebut lantas
mempertanyakan terkait penyaluran dana BSU
tahap 7.

131 25
Menaker:
Positive
.
October Penyaluran
2022
BSU Lewat
Kantor Pos
Disalurkan Dua
Hari Kedepan

Kompas

Lebih lanjut Menaker menjelaskan, alasan
penyaluran BSU lewat Kantor Pos lantaran tidak
semua penerima BSU memiliki nomor rekening
bank Himbara atau memiliki rekening yang
bermasalah. Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker), Ida Fauziyah menjelaskan,
penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) sudah
memasuki tahap VI dan disalurkan melalui bankbank yang tergabung dalam Himpunan Bank
Negara (Himbara). "Data sudah ada di PT Pos
Indonesia sedang dalam proses cleansing, dan
dana sudah disalurkan ke masing-masing PT Pos
masing-masing daerah dan akan disalurkan Insya
Allah pada dua hari kedepan," katanya dikutip
melalui siaran pers Kemnaker, Selasa
(25/10/2022). Kembali Menaker menambahkan,
58

untuk BSU tahap 6 total yang sudah disalurkan
sebanyak 71,64 persen.
132 25
Menyoal
.
October Penyaluran
2022
BSU 2022

Neutral

Wartapembar Kalau menurut saya penyaluran BSU 2022 harus
uan.co.id
disegerakan sampai akhir bulan Oktober ini.
Kalau penyaluran BSU 2022 telat maka
momentum BSU 2022 membantu daya beli
pekerja menjadi tidak efektif. Kedua, BSU sudah
tiga kali ini dilaksankana (BSU 2020, 2021 dan
2022) sehingga pengalaman 2021 dan 2020
dengan berbagai hasil evaluasinya bisa
membantu penyaluran BSU 2022 lebih cepat
lagi. Pemerintah cq Kemnaker sudah punya
pengalaman yang bisa dijadikan dasar untuk
penyaluran BSU 2022 sesegera mungkin.

133 25
Diduga Kejar Negative Metro Rakyat Berdasarkan papan nama yang terpasang di
.
October Target,
lokasi proyek, bahwa paket pekerjaan
2022
Kontraktor
pembangunan Jembatan Jalan Kebun Baru
Proyek
dalam wilayah Kecamatan Langsa Baro Kota
Jembatan
Langsa menggunakan anggaran DOKA tahun
Kebun Baru
2022. Pantauan awak media di lokasi proyek
Abaikan K3
pembangunan Jembatan Jalan Kebun Baru, tidak
Para
terlihat satupun di lokasi proyek tersebut seperti
Pekerjaannya
Konsultan Pengawas dan PPTK Bidang Bina
Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat (PUPR) selain para pekerja yang sedang
melakukan pengecoran pondasi Jembatan. Salah
satu contohnya dalam pengerjaan proyek
jembatan Jalan Kebun Baru dalam wilayah
Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa Provinsi
Aceh, yang menggunakan anggaran Dana
Otonomi Khusus Aceh (DOKA) tahun 2022.
Pelaksanaan pekerjaan tidak hanya
mengutamakan ketepatan waktu dan mutu
namun juga harus menerapkan prinsip
keselamatan, keamanan dan kesehatan kerja
(K3).
134 25
Link
.
October Pendaftaran
2022
Pelatihan
Gratis
Kemnaker
Mulai dari
Vokasi,
Sertifikasi

Positive

Faktaidn

Berikut ini kami sajikan link pendaftaran
pelatihan gratis Kemnaker mulai dari Vokasi,
Sertifikasi hingga program magang. Kementerian
Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) RI menawarkan
berbagai program pelatihan gratis mulai dari
pelatihan Vokasi, Sertifikasi, hingga
Pemagangan. Program dari Kemnaker itu
dikemas dalam event besar yang disebut Festival
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hingga
Program
Magang

Pelatihan Vokasi (FPV) dan Job Fair Nasional.
Pelatihan Vokasi merupakan rangkaian berbagai
kegiatan pelatihan vokasi, mulai dari Open Day
Pelatihan Vokasi.

135 25
Menaker:
Positive
.
October Penyaluran
2022
BSU Lewat
Kantor Pos
Disalurkan Dua
Hari Kedepan

Newsexplorer Lebih lanjut Menaker menjelaskan, alasan
.net
penyaluran BSU lewat Kantor Pos lantaran tidak
semua penerima BSU memiliki nomor rekening
bank Himbara atau memiliki rekening yang
bermasalah. Presiden Joko Widodo memantau
penyaluran subsidi gaji di Balikpapan,
Kalimantan Timur, didampingi Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, Selasa
(25/10/2022). Com- Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker), Ida Fauziyah menjelaskan,
penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) sudah
memasuki tahap VI dan disalurkan melalui bankbank yang tergabung dalam Himpunan Bank
Negara (Himbara).

136 25
3,6 Juta
.
October Pekerja Bisa
2022
Ambil BSU
Tahap 7 di
Kantor Pos,
Kapan
Waktunya?

Newsexplorer 3,6 Juta Pekerja Bisa Ambil BSU Tahap 7 di
.net
Kantor Pos, Kapan Waktunya? Menurut
Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker), BSU
tahap 7 akan dilakukan melalui kantor pos.
Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi
menjelaskan, pencairan dana sebesar Rp 600.
000 melalui kantor pos akan diberikan kepada
3,6 juta data pekerja atau buruh yang memenuhi
kriteria penerima BSU sesuai Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 10 Tahun
2022.

Neutral

137 25
Menyoal
Positive
.
October Penyaluran
2022
Badan Subsidi
Upah 2022

Monitor
Indonesia

138 25
Hadir di
Neutral
.
October Balikpapan,
2022
Presiden Joko
Widodo : BSU
Untuk Peserta

Kabar
KABAR RAKYAT- Presiden Joko Widodo meninjau
Rakyat.websit penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahun
e
2022 bagi para pekerja yang juga merupakan
peserta BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK)
di Kota Balikpapan Kalimantan Timur.
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MENTERI Ketenagakerjaan ( Menaker ) Ida
Fauziyah kembali mendampingi Presiden RI,
Joko Widodo meninjau pekerja penerima
bantuan pemerintah berupa Bantuan Subsidi
Upah (BSU) di Kota Balikpapan, Kalimantan
Timur pada Selasa, (25/10/2022). Penyaluran
BSU kepada pekerja sampai saat ini masih 71,64
persen, seharusnya bisa lebih dipercepat lagi
oleh Kementerian Ketenagakerjaan.

BPJS
Ketenagakerjaa
n - Kabar
Rakyat

Pemerintah ingin memberikan semuanya
(pekerja), oleh sebab itu teman- temannya
didorong untuk masuk menjadi peserta BPJS
Ketenagakerjaan, yang didahulukan yang masuk
BPJS Ketenagakerjaan," jelas Presiden. "Kenapa
kita ambil dari BPJS Ketenagakerjaan? Karena
datanya itu jelas kalau di BPJS Ketenagakerjaan.

139 25
Salurkan
Neutral
.
October Lulusan;
2022
Perguruan
Tinggi
Disarankan
Berkolaborasi
dengan LPK SuaraBaru.id

Suarabaru.id Wakil Menteri Tenaga Kerja (Wamenaker)
Republik Indonesia Ir Afriansyah Noor Msi
menyarankan perguruan tinggi (PT) untuk
berkolaborasi dengan Lembaga Pendidikan Kerja
(LPK). Melalui kolaborasi antara dua lembaga
maka lulusan universitas yang belum bisa
bekerja mendapatkan kesempatak kerja dengan
penempatan di luar negeri. Pada acara yang
diwarnai penandatanganan MoU antara Unisri
dengan Direktur Bina Penempatan Tenaga Kerja
Kementrian Tenaga Kerja RI Indiyah Winarsis
MSI, Rektor Unisri Prof. Dr. Ir Sutardi, M. App.
SURAKARTA (SUARABARU.ID)

140 25
Presiden: BSU Neutral
.
October untuk peserta
2022
BPJS
Ketenagakerjaa
n

Antara
Kalteng

141 25
BSU 2022
Positive
.
October Tahap 6 Cair,
2022
Cek
Penerimanya di
kemnaker.go.id
untuk
Dapatkan BLT
Subsidi Gaji
Rp600.000

Pikiran
Pemerintah melalui Kementerian
Rakyat Depok Ketenagakerjaan (Kemnaker) sudah
menyalurkan BSU 2022 hingga tahap 6. Sebagai
informasi, sebagaimana dilansir PikiranrakyatDepok.com dari unggahan Instagram kemnaker,
sudah ada sebanyak 9.027.385 pekerja yang
menerima BSU 2022. Pekerja yang mendapatkan
BSU 2022 tahap 6, bisa mencairkan BLT Subsidi
Gaji Rp600. 000 secara langsung melalui
rekening bank Himbara yang dimiliki.

Saat hadir di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur,
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan
Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2022
ditujukan bagi para pekerja yang juga
merupakan peserta BPJS Ketenagakerjaan
(BPJAMSOSTEK). "Kenapa kita ambil dari BPJS
Ketenagakerjaan. Ini karena datanya jelas kalau
di BPJS Ketenagakerjaan. Oleh sebab itu temantemannya didorong untuk masuk menjadi
peserta BPJS Ketenagakerjaan, yang didahulukan
yang masuk BPJS Ketenagakerjaan," kata Jokowi.
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142 25
Presiden
Neutral
.
October Serahkan BSU
2022
Peserta BPJS
Ketenagakerjaa
n

Jateng Pos

Presiden RI Joko Widodo didampingi Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Direktur
Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko
Cahyo menyerahkan Bantuan Subsidi Upah
kepada pekerja di Kota Baubau dan di
Kabupaten Buton. Di kesempatan terpisah
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Klaten, Noviana
Kartika Setyaningtyas sangat mendukung
penyerahan Bantuan Subsidi Upah kepada
pekerja di Kota Baubau dan di Kabupaten Buton,
Baubau, Selasa Begitu pula dengan wilayah
Klaten, Noviana berpesan kepada penerima BSU
agar memanfaatkan bantuan tersebut untuk
membantu memenuhi kebutuhan pokok seharihari.

143 25
Jadi Ketua
Negative Radar Bangsa Pemerintah Indonesia melalui Kementerian
.
October Bidang
Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatatkan tujuh
2022
Ketenagakerjaa
capaian penting selama menjadi ketua kelompok
n ASEAN,
pejabat ketenagakerjaan di ASEAN periode
Kemnaker
2020-2022. Sekjend Anwar Sanusi menjelaskan
Catatkan 7
bahwa ketiga deklarasi tersebut yaitu deklarasi
Capaian
ASEAN tentang mempromosikan daya saing,
Penting
ketahanan, dan ketangkasan pekerja untuk masa
depan dunia kerja; deklarasi ASEAN tentang
portabilitas manfaat jaminan sosial bagi pekerja
migran di ASEAN; dan peta jalan deklarasi
ASEAN tentang pengembangan sumber daya
manusia untuk dunia kerja yang terus berubah.
Lalu, tiga pedoman yang dicapai Kemnaker
adalah pengarusutamaan gender ke dalam
kebijakan ketenagakerjaan menuju pekerjaan
yang layak untuk semua; pedoman tentang
reintegrasi yang efektif sebagai implementasi
dari konsensus ASEAN tentang perlindungan dan
pemajuan hak-hak pekerja migran; dan
pedoman konseling dan tes HIV di tempat kerja.
"Kami juga mengesahkan beberapa pedoman
yang digunakan oleh negara-negara anggota
ASEAN kaitannya dengan bidang
ketenagakerjaan," imbuh Anwar Sanusi.
144 25
Tujuh Capaian Negative Suara Karya
.
October Penting
2022
Kemnaker,
Selama
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"Tujuh capaian penting itu terdiri atas tiga
deklarasi, tiga pedoman, dan satu kerangka
acuan bidang ketenagakerjaan," ujar Sekjen
Anwar, pada acara Pertemuan Ke-18 Pejabat

Mengetuai
Kelompok
Pejabat Bidang
Ketenagakerjaa
n ASEAN

Tingkat Senior Bidang Ketenagakerjaan di ASEAN
(The 18th Senior Labour Officials Meeting /
SLOM) di Manila, Filipina, Selasa (25/10/2022).
Lebih detail dari tujuh capaian penting itu,
Sekjen Anwar menjelaskan, ketiga deklarasi
yaitu deklarasi ASEAN tentang mempromosikan
daya saing, ketahanan, dan ketangkasan pekerja
untuk masa depan dunia kerja; deklarasi ASEAN
tentang portabilitas manfaat jaminan sosial bagi
pekerja migran di ASEAN; serta peta jalan
deklarasi ASEAN tentang pengembangan sumber
daya manusia, untuk dunia kerja yang terus
berubah.

145 25
Bangun Tenaga Positive
.
October Kerja Paska
2022
Pandemi,
Indonesia dan
ASEAN Siapkan
Dokumen
Panduan

Suara Karya Bangun tenaga kerja yang tangguh paska
pandemi Covid-19, Indonesia dan negara-negara
anggota ASEAN siapkan dokumen panduan..
Dokumen bangun tenaga kerja yang tangguh,
tertuang dalam deklarasi ASEAN tentang
mempromosikan daya saing, ketahanan, serta
ketangkasan pekerja untuk masa depan..
Deklarasi itu menyerukan pengembangan
dokumen panduan, dalam rangka bangun
tenaga kerja, bagi negara-negara anggota
ASEAN. Semua itu dikemukakan Sekretaris
Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan ( Sekjen
Kemnaker ) Anwar Sanusi, saat menghadiri
Pertemuan Pejabat Tingkat Senior Bidang
Ketenagakerjaan ASEAN (Senior Labour Officials
Meeting / SLOM) di Manila, Filipina, Selasa
(25/10/2022)..

146 25
Hadir di
Neutral
.
October Balikpapan,
2022
Presiden
Jokowi: BSU
Untuk Peserta
BPJS
Ketenagakerjaa
n

Radar Sampit Balikpapan- Presiden Joko Widodo meninjau
penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahun
2022 bagi para pekerja yang juga merupakan
peserta BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK)
di Kota Balikpapan Kalimantan Timur.
Pemerintah ingin memberikan semuanya
(pekerja), oleh sebab itu teman- temannya
didorong untuk masuk menjadi peserta BPJS
Ketenagakerjaan, yang didahulukan yang masuk
BPJS Ketenagakerjaan," jelas Presiden. "Semoga
tujuan diselenggarakannya BSU ini dapat
dirasakan manfaatnya oleh seluruh pekerja
Indonesia, dan seperti yang disampaikan Pak
Presiden Jokowi barusan, kita mendorong
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kepada seluruh pemberi kerja untuk
memastikan para pekerjanya terlindungi
jaminan sosial ketenagakerjaan, serta tertib
dalam melaporkan besaran upah dan
pembayaran iuran. Turut hadir mendampingi
kegiatan penyaluran BSU oleh Presiden Joko
Widodo di Kantor Pos Indonesia Balikpapan,
Deputi Direktur Wilayah BPJamsostek
Kalimantan Rini Suryani mengucapkan terima
kasih kepada Pemerintah atas kepercayaan yang
diberikan kepada BPJS Ketenagakerjaan dalam
hal menyediakan data pekerja untuk Bantuan
Subsidi Upah (BSU).
147 25
Tinjau
Positive
.
October Penyaluran
2022
BSU, Jokowi
Imbau Pekerja
Daftar BPJS
Ketenagakerjaa
n

Harian Terbit HARIANTERBIT.com- Presiden Joko Widodo
(Jokowi) meninjau penyaluran Bantuan Subsidi
Upah (BSU) Tahun 2022 bagi para pekerja yang
juga merupakan peserta BPJS Ketenagakerjaan
(BPJAMSOSTEK) di Kota Balikpapan Kalimantan
Timur. Saat berdialog dengan para penerima
BSU, Jokowi menghimbau kepada seluruh
pekerja untuk memastikan diri terdaftar sebagai
peserta BPJAMSOSTEK. "Kenapa kita ambil dari
BPJS Ketenagakerjaan? Karena datanya itu jelas
kalau di BPJS Ketenagakerjaan.

148 25
Pertamina
Neutral
.
October Lubricants
2022
Luncurkan
Program
Enduro
Sahabat Santri
di Madura

Tribun News PT Pertamina Lubricants (PTPL) kembali
Surabaya
meluncurkan program Enduro Sahabat Santri
(ESS), di Pondok Pesantren Annuqayah, GulukGuluk Sumenep, Madura. Peluncuran ditandai
dengan penandatanganan kesepakatan kerja
sama dan penyerahan paket peralatan bengkel
(toolkits), paket oli, dan wearpack kepada para
santri. "ESS merupakan program pengembangan
kewirausahaan (entrepreneurship) dan
penerapan ilmu teknik otomotif di bidang
perbengkelan roda dua dimana para santri
diasah kemampuannya dalam berbisnis,
berjualan dan memasarkan produk dan jasa
(sales & marketing) dan menekuni ilmu teknis
sebagai mekanik bengkel," kata Atoy Saturi,
Sales Region Manager V PTPL, Selasa
(25/10/2022). ESS juga merupakan salah satu
program link and match industri dan vokasi yang
bertujuan untuk meningkatkan skill dan
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kapabilitas industri sehingga mampu menjadi
generasi produktif dimasa yang akan datang.
149 25
Tujuh Capaian Negative Klik7tv
.
October Penting
2022
Kemnaker
Selama
Mengetuai
Kelompok
Pejabat Bidang
Ketenagakerjaa
n ASEAN

Sekretaris Jenderal Kementerian
Ketenagakerjaan (Sekjen Kemnaker), Anwar
Sanusi, memaparkan tujuh capaian penting
Kemnaker selama menjadi ketua kelompok
pejabat tingkat senior bidang ketenagakerjaan
ASEAN periode 2020-2022. "Tujuh capaian
tersebut terdiri atas tiga deklarasi, tiga
pedoman, dan satu kerangka acuan bidang
ketenagakerjaan," ujar Anwar Sanusi dalam
sambutannya pada acara Pertemuan Ke-18
Pejabat Tingkat Senior Bidang Ketenagakerjaan
di ASEAN (The 18th Senior Labour Officials
Meeting / SLOM) di Filipina pada 25 Oktober
2022. Lebih detail, Anwar Sanusi menjelaskan
bahwa ketiga deklarasi tersebut yaitu deklarasi
ASEAN tentang mempromosikan daya saing,
ketahanan, dan ketangkasan pekerja untuk masa
depan dunia kerja; deklarasi ASEAN tentang
portabilitas manfaat jaminan sosial bagi pekerja
migran di ASEAN; dan peta jalan deklarasi
ASEAN tentang pengembangan sumber daya
manusia untuk dunia kerja yang terus berubah.
"Kami juga mengesahkan beberapa pedoman
yang digunakan oleh negara-negara anggota
ASEAN kaitannya dengan bidang
ketenagakerjaan," ungkap Anwar Sanusi yang
menjabat Chair of SLOM periode 2020-2022
tersebut.

150 25
Indonesia dan Positive
.
October ASEAN Siapkan
2022
Dokumen
Panduan Guna
Bangun Tenaga
Kerja Pasca
Pandemi

Sekretaris Jenderal Kementerian
Ketenagakerjaan (Sekjen Kemnaker), Anwar
Sanusi, menjelaskan, Indonesia dan negaranegara anggota ASEAN lainnya terus berupaya
untuk membangun tenaga kerja yang tangguh
pasca pandemi COVID-19. Untuk diketahui,
deklarasi ASEAN tentang mempromosikan daya
saing, ketahanan, dan ketangkasan pekerja
untuk masa depan kerja merupakan hasil dari
Pertemuan Menteri Tenaga Kerja ASEAN ke-26
yang diselenggarakan pada Oktober 2020 di
Indonesia. SLOM dihadiri oleh pejabat tingkat
senior bidang ketenagakerjaan ASEAN yang
berasal dari negara Brunei Darussalam, Filipina,

Klik7tv
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Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar,
Singapura, Thailand, dan Viet Nam. "Hal itu
tertuang dalam deklarasi ASEAN tentang
mempromosikan daya saing, ketahanan, dan
ketangkasan pekerja untuk masa depan kerja",
kata Anwar Sanusi saat menghadiri Pertemuan
Pejabat Tingkat Senior Bidang Ketenagakerjaan
ASEAN (Senior Labour Officials Meeting / SLOM)
di Filipina, Senin (25/10/2022).
151 25
Dana BSU
Positive
.
October Belum Cair?
2022
Simak Baik-baik
Pernyataan
Terbaru Bu
Menteri Ida
Fauziyah

Jawa Pos
National
Network

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah menyampaikan perkembangan terbaru
penyaluran dana bantuan subsidi upah "Jadi
dengan demikian kami berharap, dalam waktu
yang tidak lama semuanya akan selesai
tersalurkan baik yang melalui bank Himbara
maupun melalui PT Pos Indonesia," kata Bu
Menteri Ida Fauziyah. ( BSU ). Hal itu
disampaikan di sela mendampingi Presiden Joko
Widodo alias Jokowi saat meninjau pekerja
penerima bantuan pemerintah berupa BSU di
Balikpapan, Selasa (25/10). Menaker Ida
menyebutkan penyaluran BSU sudah memasuki
tahap VI dan disalurkan melalui bank-bank yang
tergabung dalam Himpunan Bank Negara
(Himbara)..

152 26
Indonesia dan Positive
.
October ASEAN Siapkan
2022
Dokumen
Panduan
Ketenagakerjaa
n Pasca
Pandemi

Suara.com

Metro, Sekretaris Jenderal Kementerian
Ketenagakerjaan (Sekjen Kemnaker), Anwar
Sanusi mengatakan bahwa Indonesia dan
negara-negara anggota ASEAN lainnya terus
berupaya untuk membangun tenaga kerja yang
tangguh pasca pandemi COVID-19. SLOM sendiri
dihadiri oleh pejabat tingkat senior bidang
ketenagakerjaan ASEAN yang berasal dari
negara Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia,
Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura,
Thailand, dan Viet Nam. Deklarasi ASEAN
tentang mempromosikan daya saing, ketahanan,
dan ketangkasan pekerja untuk masa depan
kerja merupakan hasil dari Pertemuan Menteri
Tenaga Kerja ASEAN ke-26 yang diselenggarakan
pada Oktober 2020 di Indonesia. Anwar
menjelaskan hal itu tertuang dalam deklarasi
ASEAN tentang mempromosikan daya saing,
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ketahanan, dan ketangkasan pekerja untuk masa
depan kerja.
153 26
Ini Tujuh
Negative Suara.com
.
October Capaian
2022
Penting
Kemnaker
Selama
Memimpin
Kelompok
Pejabat Bidang
Ketenagakerjaa
n ASEAN

154 26
BSU akan Cair Neutral
.
October Lagi, Begini
2022
Cara Cairkan
BSU di Kantor
Pos Tribunnews.co
m

Metro, Sekretaris Jenderal Kementerian
Ketenagakerjaan (Sekjen Kemnaker), Anwar
Sanusi, memaparkan tujuh capaian penting
Kemnaker selama menjadi ketua kelompok
pejabat tingkat senior bidang ketenagakerjaan
ASEAN periode 2020-2022. "Tujuh capaian
tersebut terdiri atas tiga deklarasi, tiga
pedoman, dan satu kerangka acuan bidang
ketenagakerjaan," ujar Anwar Sanusi di acara
Pertemuan Ke-18 Pejabat Tingkat Senior Bidang
Ketenagakerjaan di ASEAN (The 18th Senior
Labour Officials Meeting / SLOM) di Filipina pada
25 Oktober 2022. SLOM ke-18 dihadiri oleh
pejabat senior bidang ketenagakerjaan ASEAN
yang berasal dari negara Brunei Darussalam,
Filipina, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia,
Myanmar, Singapura, Thailand, dan Viet Nam.
Anwar Sanusi juga menjelaskan bahwa ketiga
deklarasi tersebut yaitu deklarasi ASEAN tentang
mempromosikan daya saing, ketahanan, dan
ketangkasan pekerja untuk masa depan dunia
kerja; deklarasi ASEAN tentang portabilitas
manfaat jaminan sosial bagi pekerja migran di
ASEAN; dan peta jalan deklarasi ASEAN tentang
pengembangan sumber daya manusia untuk
dunia kerja yang terus berubah.

Tribun News Meskipun alamat penerima BSU yang terdaftar
di BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) tak
sesuai domisili, namun pencairan BSU akan
dilayani Petugas Kantor Pos. Adapun syarat
mencairkan BSU di Kantor Pos yakni:- Membawa
Kartu Tanda Penduduk (KTP)- Menunjukkan
tangkapan layar atau screenshot notifikasi "BSU
Anda Telah Disalurkan". Ia mengatakan,
penyaluran BSU juga dilakukan lewat PT Pos
Indonesia karena tidak semua penerima BSU
memiliki nomor rekening bank Himbara atau
memiliki rekening yang bermasalah.
TRIBUNNEWS.COM- Penyaluran Bantuan Subsidi
Upah (BSU) sudah memasuki tahap 6 dan
disalurkan melalui bank-bank yang tergabung
dalam Himpunan Bank Negara (Himbara).
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155 26
Kabar Gembira Positive
.
October Buat Pekerja,
2022
Besok BSU Cair
Lewat PT Pos
Indonesia,
Syarat bawa
KTP dan HP

Tribun News Kemudian sisanya ini mereka yang tidak
Wartakota memiliki bank Himbara akan kami salurkan
melalui PT Pos Indonesia," ujar Ida. "Data sudah
ada di PT Pos Indonesia sedang dalam proses
cleansing, dan dana sudah disalurkan ke masingmasing PT Pos masing-masing daerah dan akan
disalurkan Insyaallah pada dua hari ke depan,"
imbuhnya, dikutip dari Instagram @Kemnaker.
Ia mengatakan, penyaluran BSU juga dilakukan
lewat PT Pos Indonesia karena tidak semua
penerima BSU memiliki nomor rekening bank
Himbara atau memiliki rekening yang
bermasalah. Buat para pekerja /buruh yang
gajinya di bawah Rp 3,5 juta per bulan, Kamis
(27/10/2022), akan mendapat hadiah dari
pemerintah.

156 26
3,6 Juta
.
October Pekerja Bisa
2022
Ambil BSU
Tahap 7 di
Kantor Pos,
Kapan
Waktunya?

Neutral

Kontan

Ini kabar baik bagi pekerja yang menanti kabar
pencairan bantuan subsidi upah (BSU) atau
subsidi gaji tahap 7. Menurut Kementerian
Tenaga Kerja (Kemenaker), BSU tahap 7 akan
dilakukan melalui kantor pos. Sekretaris Jenderal
Kemnaker Anwar Sanusi menjelaskan, pencairan
dana sebesar Rp 600. 000 melalui kantor pos
akan diberikan kepada 3,6 juta data pekerja atau
buruh yang memenuhi kriteria penerima BSU
sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
(Permenaker) Nomor 10 Tahun 2022. Terkait
dengan waktu pencairan BSU tahap 7 di kantor
pos, direncanakan akan berlangsung pekan ini.

157 26
Deklarasi
Positive
.
October ASEAN :
2022
Bangun Tenaga
Kerja yang
Tangguh Pasca
Pandemi

Seputar
Cibubur

Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan,
Indonesia dan negara-negara anggota ASEAN
lainnya terus berupaya untuk membangun
tenaga kerja yang tangguh pasca pandemi
COVID-19. "Hal itu tertuang dalam deklarasi
ASEAN tentang mempromosikan daya saing,
ketahanan, dan ketangkasan pekerja untuk masa
depan kerja", kata Anwar Sanusi saat
menghadiri Pertemuan Pejabat Tingkat Senior
Bidang Ketenagakerjaan ASEAN (Senior Labour
Officials Meeting / SLOM) di Filipina, Senin
(25/10/2022). Deklarasi tersebut menyerukan
pengembangan dokumen panduan bagi negaranegara anggota ASEAN dalam menangani situasi
dan tantangan akibat pandemi, dan transformasi
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kerja melalui digitalisasi di tingkat nasional
maupun regional. Di antaranya adalah
mengembangkan dokumen panduan
pelaksanaan deklarasi ASEAN tentang
mempromosikan daya saing, ketahanan, dan
ketangkasan pekerja untuk masa depan
pekerjaan.
158 26
Dapat BSU tapi Positive
.
October Tidak Punya
2022
Rekening Bank
Himbara? Ini
Solusinya

Okezone

Namun, penyaluran lewat kantor pos tersebut
hanya dikhususkan bagi para pekerja yang tidak
memiliki rekening Bank Himbara. "Rata-rata
yang belum menerima ini adalah tidak memiliki
rekening di Bank Himbara. Pekerja yang
mendapatkan BLT subsidi gaji atau Bantuan
Subsidi Upah (BSU) Rp600. 000 bisa
mengambilnya melalui kantor pos. Kami akan
salurkan melalui PT Pos Indonesia," kata Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.

159 26
BSU 2022
Neutral
.
October Tahap 7 Cair
2022
Lewat Kantor
Pos, Cek
Penerima di
kemnaker.go.id
, Ini Cara
Mengambilnya

Tribun News Lantas, berikut cara mencairkan BSU 2022 Tahap
7 lewat Kantor Pos:. BSU 2022 Tahap 7 senilai Rp
600 ribu ini, akan dicairkan seusai pencairan BSU
di bank Himbara terselesaikan. Sementara
Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi,
menjelaskan pencairan dana sebesar Rp 600 ribu
melalui Kantor Pos ini akan diberikan kepada 3,6
juta data pekerja. Terkait waktu pencairan BSU
tahap 7 di Kantor Pos, direncanakan akan
berlangsung pekan ini.

160 26
Badai PHK
Negative Detik
.
October Makin Nyata,
2022
Bisnis Alas Kaki
dan Garmen
Korban
Selanjutnya

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)
mengungkap badai pemutusan hubungan kerja
(PHK) akan berdampak ke sektor bisnis garmen
atau pakaian dan alas kaki. Ketua Bidang
Ketenagakerjaan Apindo, Anton J. Supit
menjelaskan penurunan orderan itu
mengakibatkan adanya ancaman PHK karyawan
yang cukup besar. Jadi pabrik-pabrik ini
mengalami masalah sekarang dan ada ancaman
PHK juga," ujarnya kepada detikcom, Selasa
(25/10/2022). "Garmen dan sepatu ini diprediksi
sampai akhir 2023, akhir tahun depan, karena
orderannya itu," jelasnya.
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161 26
Perlindungan Negative Alinea
.
October pekerja rentan
2022
yang masih
jauh dari
harapan

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel
Siregar upaya pemerintah menggenjot
kepesertaan kalangan pekerja rentan di BPJS
Ketenagakerjaan masih jauh dari harapan.
"Hingga saat ini telah banyak perusahaan yang
antusias turut serta dalam program ini,
tercermin dari 598 ribu pekerja rentan yang
telah terlindungi melalui CSR (corporate social
responsibility) perusahaan swasta," terang Oni.
Menurut dia, masih banyak pekerja rentan yang
belum terlindungi BPJS Ketenagakerjaan, semisal
marbot masjid, guru ngaji, petani, nelayan, dan
pedagang. Ada beragam profesi yang termasuk
dalam kategori pekerja rentan atau tidak
mampu, semisal kuli bangunan, nelayan, petani,
pedagang kaki lima, dan pengemudi ojek.

162 26
Hadir di
Neutral
.
October Balikpapan,
2022
Presiden
Jokowi : BSU
Untuk Peserta
BPJS
Ketenagakerjaa
n

Presiden Republik Indonesia (RI), H Joko Widodo
meninjau penyaluran Bantuan Subsidi Upah
(BSU) Tahun 2022 bagi para pekerja yang juga
merupakan peserta BPJS Ketenagakerjaan
(BPJAMSOSTEK) di Kota Balikpapan, Provinsi
Kalimantan Timur (Kalimantan Timur), Selasa
(25/10/2022). Saat berdialog dengan para
penerima BSU, Jokowi mengimbau kepada
seluruh pekerja untuk memastikan diri terdaftar
sebagai peserta BPJAMSOSTEK. "Kenapa kita
ambil dari BPJS Ketenagakerjaan? Karena
datanya itu jelas kalau di BPJS Ketenagakerjaan.

Barito Post

163 26
Perlindungan Negative Terbaik.co.id Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel
.
October pekerja rentan
Siregar upaya pemerintah menggenjot
2022
yang masih
kepesertaan kalangan pekerja rentan di BPJS
jauh dari
Ketenagakerjaan masih jauh dari harapan.
harapan
"Hingga saat ini telah banyak perusahaan yang
antusias turut serta dalam program ini,
tercermin dari 598 ribu pekerja rentan yang
telah terlindungi melalui CSR ( corporate social
responsibility ) perusahaan swasta," terang Oni.
Menurut dia, masih banyak pekerja rentan yang
belum terlindungi BPJS Ketenagakerjaan, semisal
marbot masjid, guru ngaji, petani, nelayan, dan
pedagang. Ada beragam profesi yang termasuk
dalam kategori pekerja rentan atau tidak
mampu, semisal kuli bangunan, nelayan, petani,
pedagang kaki lima, dan pengemudi ojek.
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164 26
Deklarasi
Positive
.
October ASEAN: Bangun
2022
Tenaga Kerja
yang Tangguh
Pascapandemi

Pikiran
Rakyat

Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) Anwar Sanusi mengatakan,
Indonesia dan negara-negara anggota ASEAN
lainnya terus berupaya untuk membangun
tenaga kerja yang tangguh pasca pandemi Covid19. "Hal itu tertuang dalam deklarasi ASEAN
tentang mempromosikan daya saing, ketahanan,
dan ketangkasan pekerja untuk masa depan
kerja," kata Anwar Sanusi saat menghadiri
Pertemuan Pejabat Tingkat Senior Bidang
Ketenagakerjaan ASEAN (Senior Labour Officials
Meeting/SLOM) di Manila, Filipina pada Senin 25
Oktober 2022. Deklarasi tersebut menyerukan
pengembangan dokumen panduan bagi negaranegara anggota ASEAN dalam menangani situasi
dan tantangan akibat pandemi, dan transformasi
kerja melalui digitalisasi di tingkat nasional
maupun regional. Di antaranya adalah
mengembangkan dokumen panduan
pelaksanaan deklarasi ASEAN tentang
mempromosikan daya saing, ketahanan, dan
ketangkasan pekerja untuk masa depan
pekerjaan.

165 26
5 Daerah
.
October dengan UMP
2022
Tertinggi di
Indonesia
2022, Ini
Urutannya

Detik

Dilansir dari akun Instagram resmi Kementerian
Ketenagakerjaan, Selasa (25/10/2022), berikut
merupakan 5 daerah dengan UMP tertinggi di
Indonesia pada tahun 2022, yaitu. Papua BaratRp 3.200.000. Demikian informasi mengenai 5
daerah dengan gaji UMP tertinggi di Indonesia.
Upah Minimum Regional (UMR) merupakan
standar upah minimum pekerja yang berlaku di
tingkat I atau wilayah, termasuk kabupaten/kota
di dalamnya. Namun, istilah ini sudah tidak
digunakan lagi.

Neutral

166 26
Kemnaker Beri Neutral
.
October Sinyal BSU
2022
Tahap 7 Kapan
Cair, Pekerja
Full Senyum
Bisa
Mencairkan
Langsung
Lewat Kantor
Pos

Ayo Bandung Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) beri
sinyal Bantuan Subsidi Upah atau BSU tahap 7
kapan cair, pekerja yang sudah terdaftar sebagai
penerima full senyum karena bisa mencairkan
langsung BLT Subsidi Gaji Rp600 ribu lewat
Kantor Pos. Angin segar bagi para pekerja yang
tak memiliki Bank Himbara, karena Kemnaker
memastikan para penerima bisa mencairkan BLT
Subsidi Gaji secara langsung lewat Kantor Pos.
Pertanyaan BSU tahap 7 kapan cair sempat
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menjadi polemik di kalangan para pekerja,
terlebih bagi mereka yang masih belum
mendapatkan pencairan BLT Subsidi Gaji Rp600
ribu dari tahap awal penyaluran hingga
menginjak tahap keenam ini. Beranjak dari hal
itu, Kemnaker disebut-sebut akan mulai
berfokus menyalurkan BLT Gaji lewat Kantor Pos
agar pekerja yang tak memiliki Bank Himbara
bisa mendapatkan pencairan BSU tahap 7,
terlebih bagi penerima yang masih belum
mendapatkan pencairan bansos Rp600 ribu.
167 26
Present in
Neutral
.
October Balikpapan,
2022
Jokowi says
BSU is granted
to BPJS job
participants

Exbulletin

The President of the Republic of Indonesia (RI)
Joko Widodo (Jokowi) has reviewed the
distribution of Wage Subsidy Assistance (BSU)
2022 for workers who also participate in the
security administration body (BPJS) for
Employment (BPJamsostek) in Balikpapan City,
East Kalimantan (Kaltim), Tuesday (25/10/2022).
During a dialogue with the beneficiaries of the
BSU, Jokowi called on all workers to ensure that
they are registered as participants in the
BPJamsostek. Therefore, Jokowi asked the
workers to invite their colleagues to join the
participants of BPJamsostek. Jokowi's presence
was accompanied by the Minister of Manpower
(Menaker) Ida Fauziyah and the Managing
Director (Director) of BPJamsostek Anggoro Eko
Cahyo at the same time wanting to ensure that
the aid provided by the government was
received and used by workers to meet their
needs.

168 26
Loker Medan, Positive
.
October PT Infomedia
2022
Solusi
Humanika Buka
Lowongan
Kerja Untuk
Lulusan SMA,
Tawarkan Gaji
Hingga Rp4
Juta - Banten
Ekspose

Banteneks
Pose

BantenEkspose.ID- Kabar baik buat kamu yang
saat ini mencari lowongan kerja, PT Infomedia
Solusi Humanika membuka Loker Medan. Loker
Medan yang disediakan PT Infomedia Solusi
Humanika, untuk mencari sumber daya manusia
sesuai kualifikasi yang ditetapkan perusahaan.
Anda yang tertarik dengan Loker Medan PT
Infomedia Solusi Humanika, simak hingga tuntas
artikel lowongan kerja ini. Loker Medan PT
Infomedia Solusi Humanika ini, untuk mengisi
formasi lowongan kerja SPG.
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169 26
BSU Tahap 7 Neutral
.
October Cair Lewat PT
2022
Pos Indonesia,
Begini Cara
Mengambilnya

Nova

170 26
Sudah
Positive
.
October 9.027.385
2022
Pekerja Terima
Bantuan Sosial
Tunai

Banten Raya Berdasarkan data dari Kementerian
Ketenagakerjaan sebanyak 9.027.385 pekerja
telah menerima BSU 2022 hingga tahap VI. Bagi
pekerja yang masih ditetapkan sebagai calon
penerima BSU 2022 harap sabar menunggu. Bagi
anda yang tahun ini mendapat bantuan subsidi
upah atau BSU dari pemerintah. Buruan cek data
anda di sini. Bantuan subsidi upah telah
diberikan pemerintah sebesar Rp 600 ribu.

171 26
BSU Tahap 6 Neutral
.
October Sudah Cair
2022
Sekarang? Cek
Info Jadwal dan
Cara Cek
Penerima di
Link
bsu.kemnaker.
go.id

Pikiran
Cek info jadwal dan cara cek penerima di link
Rakyat Depok bsu.kemnaker.go.id. Sampai saat ini banyak
pekerja yang mempertanyakan kapan pastinya
jadwal pencairan BSU tahap 6 Rp600. 000 dari
Kemnaker. Adapun untuk mencairkan dana BSU
tahap 6, penerima harus lebih dulu memastikan
bahwa namanya sudah terdaftar sebagai
kategori penerima bantuan, dengan mengetahui
dan melakukan cara cek penerima di link
bsu.kemnaker.go.id. Lantas, apakah dana BSU
tahap 6 sudah akan cair sekarang dari
Kemnaker? Seharusnya BSU tahap 6 sudah mulai
dicairkan pada Senin, 17 Oktober 2022 lalu,
namun hingga sekarang masih belum
dilaksanakan penyalurannya. Hal itu, disebabkan
karena pihak Kemnaker masih belum menerima
data pekerja atau penerima BSU tahap 6 dari
BPJS Ketenagakerjaan.

172 26
BSU Tahap 6
.
October Sudah Cair,
2022
Berikut Link
dan Cara Cek
Daftar

Portal Kudus Portal Kudus- Artikel ini membahas tentang BSU
Tahap 6 Sudah Cair, Berikut link dan cara cek
daftar Penerima BSU 2022 Tahap 6. Simak
penjelasan tentang BSU Tahap 6 Sudah Cair,
Berikut link dan cara cek daftar Penerima BSU

Neutral

Bantuan Subsidi Upah atau BSU tahap 7 akan
disalurkan lewat PT Pos Indonesia. "Data calon
penerima BSU yang disalurkan oleh PT Pos
Indonesia akan disalurkan pada tahap VII, yakni
setelah penyaluran BSU melalui Bank Himbara
terselesaikan semuanya," demikian tulis
Kemnaker, dilansir dari Kompas.com.
Sebenarnya, penyaluran BSU cair lewat PT Pos
Indonesia dimulai sejak tahap 6 pekan lalu.
Lantas bagaimana cara mengambil BSU di PT Pos
Indonesia?. Melansir Kontan, berikut ini
langkahnya:.
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Penerima BSU
2022 Tahap 6 Portal Kudus

2022 Tahap 6. Berikut ini adalah link dan cara
cek daftar Penerima BSU 2022 Tahap 6. Cek
untuk Dapatkan BLT Subsidinya.

173 26
Info Lowongan Neutral
.
October Kerja D3 PT
2022
Everbright
(Baterai ABC),
Ini Syarat Dan
Cara Daftarnya
- Semarangku

Semarangku. SEMARANGKU- Cek info loker PT Everbright
com
(Baterai ABC) dimana membuka lowongan kerja
D3. PT Everbright (Baterai ABC) membuka loker
atau lowongan kerja D3 untuk formasi yang
tersedia. Berikut persyaratan dan cara daftar
loker atau lowongan kerja D3 yang dibuka PT
Everbright (Baterai ABC). Melalui Instagram
resminya, Kemnaker menginformasikan loker
atau lowongan kerja yang tersedia di PT
Everbright (Baterai ABC).

174 26
Ditransfer Rp Positive
.
October 600 Ribu, Cek
2022
BSU di
bsu.bpjsketena
gakerjaan.go.id
! Siapkan NIK
Nomore HP

Tribun Sulbar Segera cek di bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id.
Siapkan NIK hingga nomor HP untuk mengetahui
apakah kamu akan menerima transfer Rp 600
ribu. Semuanya sudah kami salurkan kepada
4.112.052 pekerja," jelas Ida dalam keterangan
pers dikutip dari setkab.go.id. Ida juga
mengatakan besaran BSU yang akan disalurkan
adalah Rp 600 ribu. BSU BPJS Ketenagakerjaan
Rp 600 ribu cair lagi. BSU ini untuk kamu
karyawan peserta BPJS Ketenagakerjaan bergaji
dibawah Rp 3,5 juta.

175 26
Lowongan
Neutral
.
October Pekerjaan ABC
2022
PT Everbright,
Posisi Staff
Electrical

Pikiran
PT Everbright yang dikenal dengan produksi
Rakyat
baterai ABC kini membuka lowongan pekerjaan
Tasikmalaya untuk satu posisi. Staff Electrical menjadi salah
satu posisi yang dibutuhkan oleh PT Everbright.
Cek kualifikasi serta deskripsi pekerjaan yang
dibutuhkan di PT Everbright seperti dilansir
PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari akun
Instagram Kemnaker. Diketahui, batas
pendaftaran untuk lowongan pekerjaan ini
dibuka sampai 31 Desember 2022.

176 26
Lowongan
Neutral
.
October Kerja D4-S1
2022
BUMN Perum
Jasa Tirta I, Cek
Syarat Dan
Cara Daftarnya
- Semarangku

Semarangku. Melalui Instagram resminya, Kemnaker
com
menginformasikan loker atau lowongan kerja
yang tersedia di BUMN Perum Jasa Tirta I. "
Perum Jasa Tirta I membuka kesempatan
bagimu untuk mengisi formasi yang tersedia, "
tulis Kemnaker pada Instagram resminya.
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177 26
BSU 2022
Positive
.
October Tahap 6 Cair,
2022
Cek Nama
Penerimanya di
Sini untuk
Dapatkan BLT
Subsidinya Portal Kudus

Portal Kudus Portal Kudus- Artikel ini membahas tentang BSU
2022 tahap 6 Cair, Cek Nama Penerimanya di
Sini untuk Dapatkan BLT Subsidinya. Simak
penjelasan tentang BSU 2022 tahap 6 Cair, Cek
Nama Penerimanya di Sini untuk Dapatkan BLT
Subsidinya. Berikut ini adalah BSU 2022 tahap 6
Cair, Cek Nama Penerimanya di Sini untuk
Dapatkan BLT Subsidinya. Pekerja yang
mendapatkan BSU 2022 tahap 6, bisa
mencairkan BLT Subsidi Gaji Rp600. 000 secara
langsung melalui rekening bank Himbara yang
dimiliki.

178 26
BSU Tahap 7 Neutral
.
October Akan Segera
2022
CAIR Lewat
Kantor Pos,
Berikut Cara
Ambil dan Cek
Status
Penerimanya

Pikiran
Rakyat
Deskjabar

Bantuan Subsidi Upah atau BSU tahap 7 akan
segera cair lewat Kantor Pos berikut cara ambil
dan cek status penerimanya. Saat ini, BSU sudah
memasuki tahap 7 dan kemungkinan akan
segera cair dan dapat diambil di Kantor Pos, ayo
segera cek status penerimanya. Seperti
diketahui pemerintah melalui Kemenaker
mengatakan bahwa bagi penerima bantuan yang
masih ditetapkan sebagai calon penerima akan
disalurkan lewat PT Pos Indonesia yaitu lewat
Kantor Pos. Informasi mengenai pencairan BSU
tahap 7 lewat Kantor Pos sampai saat ini belum
ada.

179 26
Indonesia dan Positive
.
October ASEAN Siapkan
2022
Dokumen
Panduan untuk
Bangun Tenaga
Kerja Pasca
Pandemi Dobrak

Dobrak.co

DOBRAK.CO- Sekretaris Jenderal Kementerian
Ketenagakerjaan (Sekjen Kemnaker), Anwar
Sanusi, menjelaskan bahwa Indonesia dan
negara-negara anggota ASEAN lainnya terus
berupaya untuk membangun tenaga kerja yang
tangguh pasca pandemi Covid-19. "Hal itu
tertuang dalam deklarasi ASEAN tentang
mempromosikan daya saing, ketahanan, dan
ketangkasan pekerja untuk masa depan kerja",
kata Anwar Sanusi saat menghadiri Pertemuan
Pejabat Tingkat Senior Bidang Ketenagakerjaan
ASEAN (Senior Labour Officials Meeting / SLOM)
di Filipina, Senin (25/10/2022). Deklarasi
tersebut menyerukan pengembangan dokumen
panduan bagi negara-negara anggota ASEAN
dalam menangani situasi dan tantangan akibat
pandemi, dan transformasi kerja melalui
digitalisasi di tingkat nasional maupun regional.
Sekjen Kemnaker mengatakan, Indonesia telah
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menindaklanjuti deklarasi tersebut melalui
tindakan nyata.
180 26
13 Alasan Izin Negative Faktaid.com 3. Tidak Masuk Kerja karena Haid. Alasan izin
.
October Tidak Masuk
tidak masuk kerja yang masuk akal lainnya
2022
Kerja yang
adalah terkait pemeriksaan kesehatan dan
Masuk Akal,
karyawan mesti bertemu dengan dokter
Wajib Tahu!
bersangkutan. Alasan izin tidak masuk kerja yang
sering digunakan oleh karyawan adalah terkait
urusan keluarga. Mengurus dokumen penting
seperti SIM, STNK, KTP, dan lain-lain Cuaca
buruk, hujan lebat disertai petir Masalah dengan
kendaraan pribadi Bertemu klien baru di luar
kantor Berada di luar daerah atau kampung
halaman Tidak ada yang menjaga anak
Terlambat bangun Mengikuti interview atau
tawaran kerja di tempat lain Sakit kepala
Kelelahan karena pulang larut malam
Bermasalah dengan atasan atau rekan kerja.
181 26
Buka Bimtek Positive
.
October Penguatan
2022
BKK, Wabup
Purworejo:
Harus Bisa
Kurangi
Pengangguran

Tribun News Wabup mengungkapkan, upaya yang dilakukan
Jogja
Pemkab Purworejo ntuk mengatasi masalah
pengangguran, di antaranya melalui Bursa Kerja
Khusus (BKK). Dengan adanya brainstorming ini,
Wabup berharap dapat lebih mengoptimalkan
peran dan fungsi dari BKK yang ada agar lebih
strategis dan inovatif dalam mewujudkan
ketenagakerjaan yang baik melalui kerjasama
antara Kementerian Ketenagakerjaan, Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa
Tengah dan Pemerintah Kabupaten Purworejo,
serta mampu mengurangi Tingkat Pengangguran
khususnya di Kabupaten Purworejo. Dalam
upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat
khususnya di Kabupaten Purworejo, terdapat
pekerjaan besar yang harus menjadi perhatian
bersama, yaitu pengangguran dan kemiskinan.
Hal itu disampaikan Wakil Bupati Purworejo Hj
Yuli Hastuti SH, pada saat membuka Bimtek
Brainstorming "Sing Joyo" Strategi Sinergitas
Purworejo Makaryo Melalui Penguatan
Kompetensi Bursa Kerja Khusus (BKK) Kabupaten
Purworejo, Selasa (25/10/2022) di Hotel Sanjaya
Purworejo.
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182 26
BSU Tahap 7
.
October Cair, Hanya
2022
Karyawan
Memenuhi
Syarat yang
Bisa Cairkan
BSU Lewat
Kantor Pos!

Neutral

Tribun
Pontianak

BSU Tahap 7 Cair Oktober-November 2022,
Begini Cara Ambil Dana BSU Rp 600 Ribu Lewat
Kantor Pos!. BSU Tahap 7 Cair OktoberNovember 2022, Begini Cara Ambil Dana BSU Rp
600 Ribu Lewat Kantor Pos!. Penyaluran dana
BSU melalui Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) menjelaskan jika BSU tahap 7 lebih
difokuskan kepada pekerja yang tidak memiliki
rekening Bank Himbara, artinya BSU tahap 7
akan dicairkan melalui Kantor Pos. Pencairan
BSU tahap 7 rencananya akan dilakukan lewat
Kantor Pos yang tersebar di seluruh wilayah
Indonesia.

183 26
Biar Dapat
Neutral
.
October BSU, Pekerja
2022
Diimbau Daftar
BPJS
Ketenagakerjaa
n

Cnbc
Indonesia

Presiden Joko Widodo meninjau penyaluran
Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahun 2022 bagi
para pekerja yang juga merupakan peserta BPJS
Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) di Kota
Balikpapan, Kalimantan Timur. Kepada para
pekerja, Jokowi mengimbau untuk memastikan
diri terdaftar sebagai peserta BPJS
Ketenagakerjaan. Dia mengungkapkan bahwa
dengan mendaftarkan diri di BPJS
Ketenagakerjaan, pemerintah dapat melakukan
pendataan pekerja calon penerima BSU. "Oleh
sebab itu teman- temannya didorong untuk
masuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan,
yang didahulukan yang masuk BPJS
Ketenagakerjaan," jelas Jokowi dikutip dari
keterangannya, Rabu (26/10/2022).

184 26
BSU Rp 600
Neutral
.
October Ribu Tahap 7
2022
Cair Lewat
Kantor Pos,
Begini Cara
Mengambilnya,
Cek Daftar
Penerima

Serambi
Indonesia

Berikut info pencairan BSU Rp 600 ribu tahap 7.
Sementara Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar
Sanusi, menjelaskan pencairan dana sebesar Rp
600 ribu melalui Kantor Pos ini akan diberikan
kepada 3,6 juta data pekerja. Sama seperti BSU
tahap sebelumnya, untuk mengecek penerima
BSU Rp 600 ribu dapat melalui
bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id dan
kemnaker.go.id. Dikutip dari
bsu.kemnaker.go.id, berikut keterangan serta
informasi cek penerima BSU, syarat, serta
langkah-langkah pencairannya:. Penerima akan
mengisi form, BSU Rp 600 ribu pun akan
diterima.
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Title

Penempatan Pekerja secara Ilegal Masih Author
Berulang

Mediaindonesia.Com Developer

Media

Kompas.id

Reporter

Date

25 October 2022

Tone

Link

http://www.kompas.id/baca/ekonomi/2022/10/24/penempatan-pekerja-secara-ilegalmasih-berulang

Negative

Summary Penempatan pekerja migran Indonesia secara nonprosedural dan ilegal masih kerap terjadi.
Sejak tahun 2017, Indonesia sebenarnya telah memiliki Undang-Undang Nomor 18 Tahun
2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Direktur Bina Pemeriksaan Norma
Ketenagakerjaan Kemenaker Yuli Adiratna mengatakan, sidak itu dilakukan setelah
kementerian menerima laporan dugaan penempatan PMI secara nonprosedural. Lemahnya
pengawasan perlindungan, mulai dari tahap perekrutan, menjadi salah satu faktor penyebab
kasus seperti itu tetap terulang setiap tahun.

Penempatan pekerja migran Indonesia secara nonprosedural dan ilegal masih kerap terjadi. Lemahnya
pengawasan perlindungan, mulai dari tahap perekrutan, menjadi salah satu faktor penyebab kasus
seperti itu tetap terulang setiap tahun.Koordinator Advokasi Kebijakan Migrant Care Siti Badriyah saat
dihubungi di Jakarta, Senin (24/10/2022), mengatakan, sejak awal tahun 2022 sampai sekarang, Migrant
Care telah menerima lebih 200 kasus pengaduan penempatan pekerja migran Indonesia (PMI)
nonprosedural dan ilegal. Setiap tahun Migrant Care menerima pengaduan yang sama, meskipun jumlah
pengaduan berbeda-beda." Pasar/lowongan kerja di dalam negeri sedikit. Apalagi pada masa pandemi
Covid-19, pemutusan hubungan kerja marak dan mencari pekerjaan semakin susah, sementara hidup
tetap butuh biaya," ujarnya.Sejak tahun 2017, Indonesia sebenarnya telah memiliki Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Beberapa hal yang diatur dalam
UU ini antara lain verifikasi agen dan calon pemberi kerja dilakukan oleh atase ketenagakerjaan atau
pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk, norma perjanjian penempatan berbentuk dokumen, dan
perusahaan pengerah swasta harus memiliki dana deposit Rp 3 miliar.Perangkat perekrutan dan
penempatan juga harus disiapkan. Salah satunya berupa lembaga terpadu satu atap (LTSA). Menurut Siti,
melalui LTSA, calon PMI bisa mandiri mengurus dokumen persyaratan tanpa calo. Realitasnya masih ada
sejumlah calo pengerah tenaga kerja yang aktif di lingkup LTSA." UU No 18/2017 juga mengamanatkan
perlindungan sejak dari desa/kelurahan. Faktanya, kami masih menjumpai sejumlah pemerintah desa
tidak bekerja maksimal. Calo -calo pengerah tenaga kerja masih berkeliaran. Akibatnya, calon PMI tidak
mendapatkan informasi yang valid," kata Siti.Sekretaris Jenderal Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI)
Bobby Alwi mengatakan hal senada. Pemerintah pusat telah membentuk sekitar 45 LTSA dan 400 desa
migran produktif mendorong layanan perlindungan di daerah. Kelemahannya adalah keberlanjutan
fasilitas itu. Pemerintah daerah belum mengalokasikan anggaran. Problem ini terjadi akibat
keterlambatan penerbitan peraturan pelaksana, turunan UU No 18/2017." Dalam pembangunan sistem
informasi terpadu, pemerintah pusat (Kementerian Ketenagakerjaan) baru menyediakan tahun ini, tetapi
belum kunjung diluncurkan. Padahal, apabila layanan sistem informasi terpadu beroperasi, hal ini mampu
memutus mata rantai praktik percaloan," ujar Bobby.Setelah lima tahun UU No 18/2017, kata Bobby,
belum semua pemerintah daerah memiliki peraturan untuk melindungi PMI. Sejauh ini baru Pemerintah
Provinsi Jawa Barat, Bali, dan Jawa Timur. Padahal, Indonesia memiliki sekitar 20 provinsi pengirim PMI
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terbanyak.Sepekan terakhir, Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan kembali melakukan sidak ke Bandara
Internasional Soekarno-Hatta, Banten, dan menemukan 38 calon PMI yang akan diberangkatkan ke
Colombo, Sri Lanka. Mereka tidak memenuhi persyaratan legal menjadi PMI di luar negeri. Sebanyak 38
orang itu diperiksa di Polres Bandara Soekarno-Hatta sebelum dipindahkan ke Rumah Perlindungan
Trauma Center Bambu Apus.Direktur Bina Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan Kemenaker Yuli
Adiratna mengatakan, sidak itu dilakukan setelah kementerian menerima laporan dugaan penempatan
PMI secara nonprosedural. Upaya seperti itu, Yuli mengakui, juga bagian dari pemantauan indikasi
penempatan ilegal dan nonprosedural yang sampai sekarang masih terjadi.Pengawas ketenagakerjaan
diminta untuk mengusut tuntas para pihak yang terlibat dalam kasus penempatan PMI ilegal dan
nonprosedural, baik dari sisi perusahaan maupun perorangan yang bertindak sebagai penyedia jasa
penempatan pekerja migran Indonesia. Kemenaker juga meningkatkan koordinasi lintas
kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

79

Title

Peresmian HKHKI Jawa Barat, Potensi Kuat Dalam Posisi Strategis Author
di Bidang Ketenagakerjaan

Arie Septiani

Media

Nusantarapos.co.id

Reporter

Date

25 October 2022

Tone

Link

http://nusantarapos.co.id/108140/peresmian-hkhki-jabar-potensi-kuat-dalam-posisistrategis-di-bidang-ketenagakerjaan

Positive

Summary Organisasi Himpunan Konsultan Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (HKHKI) atau Indonesia
Labor Law Consultant Association (ILLCA) telah sukses menggelar pelantikan pengurus
Cabang Jawa Barat di Gedung Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat pada
Jumat (21/10). Dengan adanya diresmikannya cabang HKHKI di provinsi Jawa Barat yang
kemudian akan diikuti peresmian cabang HKHKI di Jawa Timur akan semakin mengukuhkan
bahwa HKHKI merupakan organisasi independen yang memiliki potensi kuat dapat
menempatkan diri pada posisi strategis dalam perkembangan hukum ketenagakerjaan di
Indonesia. HKHKI yang didirikan pada 2 Agustus 2019 lalu, baru saja merayakan ulang
tahunnya yang ke-3. Sebagai organisasi profesi yang memusatkan diri pada bidang
ketenagakerjaan HAM, HKHKI aktif berkontribusi dalam menciptakan sistem
ketenagakerjaan yang sehat, harmonis, dan berdaya saing internasional.

Organisasi Himpunan Konsultan Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (HKHKI) atau Indonesia Labor Law
Consultant Association (ILLCA) telah sukses menggelar pelantikan pengurus Cabang Jawa Barat di Gedung
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat pada Jumat (21/10).Acara dilanjutkan dengan
Seminar Nasional Hybrid yang dilangsungkan secara luring dan daring dengan tema "Konsekuensi
Perubahan Aturan Alih Daya (OS) bagi Perseroan, BUMN dan Pekerja."HKHKI yang didirikan pada 2
Agustus 2019 lalu, baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-3. Meskipun demikian, puluhan kegiatan
yang edukatif dan membangun telah dilakukan. Sebagai organisasi profesi yang memusatkan diri pada
bidang ketenagakerjaan HAM, HKHKI aktif berkontribusi dalam menciptakan sistem ketenagakerjaan
yang sehat, harmonis, dan berdaya saing internasional.Dr. Ike Farida, S.H, LL.M. selaku Ketua Umum
HKHKI yang merupakan doktor lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia turut memberikan
sambutan. Ike menggaris bawahi perlunya pemerintah untuk membuat aturan yang benar tentang alih
daya karena Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, pemerintah hanya mengeluarkan Permenakertrans
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No. 19 Tahun 2012. Padahal menurut Penjelasan Pasal 10 ayat (1 dan 2) UU No. 8 Tahun 2011 tentang
Perubahan atas UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa apabila
Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan terhadap permohonan uji materi yang sifatnya final dan
mengikat maka pemerintah harus menindaklanjutinya dengan: (a) merevisi/amandemen UU tersebut
(yakni UU No. 13/2003), atau (b) mengeluarkan UU baru yang mengatur tentang alih daya.Oleh
karenanya, Ike juga meminta pemerintah untuk membuat UU khusus tentang alih daya. Di mana di
dalamnya harus mengatur tentang sanksi yang dapat memberikan efek jera bagi pengusaha/perusahaan
yang melanggar hak-hak pekerja alih daya. UU tersebut haruslah komprehensif mengatur hak dan
kewajiban para pelaku alih daya secara berkeadilan. Aturan tentang alih daya yang ada sekarang hanya
diatur dalam 3 pasal tentang alih daya, dan aturan tersebut belum cukup serta masih sangat
dangkal.Sebagai pembicara pertama seminar adalah Kadisnakertrans Prov. Jawa Barat yang memaparkan
tentang perlindungan tenaga kerja pasca diberlakukannya UU Cipta Kerja.Adapun pembicara kedua
adalah Dinar sebagai perwakilan dari Kemnaker memaparkan tentang tantangan, isu, dan peluang alih
daya pasca UU Cipta Kerja. Parlindungan sebagai pihak yang mewakili Pengadilan Negeri Bandung
memaparkan tentang konsekuensi alih daya dan pentingnya pembelajaran serta diskusi mendalam
tentang hubungan industrial, dan terakhir adalah Lubis sebagai perwakilan dari Serikat Buruh Sejahtera
Indonesia memaparkan tentang alih daya dari kacamata pekerja.Ketua Umum HKHKI turut
menyampaikan, "HKHKI akan senantiasa mengadakan dan mewadahi berbagai kegiatan dan ajang
berdiskusi dengan perwakilan pemerintah, pekerja, pengusaha, dan tentunya masyarakat Indonesia
sebagai wujud dalam mengembangkan ilmu hukum dan ketenagakerjaan serta menciptakan sistem
ketenagakerjaan yang sehat, harmonis, dan berdaya saing internasional, " ujarnya.Ike juga mengajak para
anggota dan peserta yang hadir untuk bergabung dengan HKHKI dan bergandengan tangan bersama
HKHKI dalam memberikan ide, masukan, maupun informasi kepada pemerintah baik di dunia
ketenagakerjaan maupun bidang lainnya dalam membangun Indonesia yang adil dan sejahtera.Dengan
adanya diresmikannya cabang HKHKI di provinsi Jawa Barat yang kemudian akan diikuti peresmian
cabang HKHKI di Jawa Timur akan semakin mengukuhkan bahwa HKHKI merupakan organisasi
independen yang memiliki potensi kuat dapat menempatkan diri pada posisi strategis dalam
perkembangan hukum ketenagakerjaan di Indonesia.Semarak perayaan ulang tahun HKHKI tidak
berhenti di sini saja, akan ada FGD & Webinar Nasional dengan tema 'PKWT' sekaligus pembukaan cabang
HKHKI di Jawa Timur pada November 2022.
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Negative

Summary Liputan6.com, Jakarta Pekerja atau buruh yang telah ditetapkan sebagai penerima Bantuan
Subsidi Upah atau BSU tahap keenam sudah bisa mengecek rekening masing-masing karena
pencairannya mulai dilakukan sejak pekan kemarin. Seperti yang diketahui, penerima baru
bisa memperoleh dana subsidi gaji yang cair ke rekening ketika sudah mendapatkan
notifikasi bahwa BSU telah tersalurkan. Jadi sebagai solusi, ketika penerima telah
mendapatkan notifikasi tersalurkan, keterangan bertuliskan "Halo, Dana BSU 2022 untukmu
telah tersalurkan!", diharapkan segera mengecek seluruh rekening Bank Himbara yang
dimiliki. Dana BSU pasti akan tersalurkan dengan baik jika data penerima sudah benar.

Liputan6.com, Jakarta Pekerja atau buruh yang telah ditetapkan sebagai penerima Bantuan Subsidi Upah
atau BSU tahap keenam sudah bisa mengecek rekening masing-masing karena pencairannya mulai
dilakukan sejak pekan kemarin. Seperti yang diketahui, penerima baru bisa memperoleh dana subsidi gaji
yang cair ke rekening ketika sudah mendapatkan notifikasi bahwa BSU telah tersalurkan. Namun,
beberapa penerima mungkin mengeluhkan sudah mendapatkan notifikasi tersebut, tapi uangnya tak
kunjung masuk ke rekening.Lantas, mengapa bisa demikian? Menanggapi hal tersebut, Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui akun Instagram menerangkan bahwa itu kemungkinan disebabkan
karena satu hal, yaitu penerima memiliki lebih dari satu rekening Bank Himbara. "Kemungkinan
Rekanaker memiliki lebih dari satu rekening bank Himbara," demikian penjelasannya dikutip dari
unggahan akun Instagram @kemnaker, Senin (24/10/2022). Jadi sebagai solusi, ketika penerima telah
mendapatkan notifikasi tersalurkan, keterangan bertuliskan "Halo, Dana BSU 2022 untukmu telah
tersalurkan!", diharapkan segera mengecek seluruh rekening Bank Himbara yang dimiliki. Jadi, penerima
tidak perlu khawatir lagi uangnya tak masuk ke rekening. Dana BSU pasti akan tersalurkan dengan baik
jika data penerima sudah benar. Sebagai informasi, dana BSU tahap keenam ini disalurkan kepada 776.
556 penerima. Namun, di tahap ini penyalurkan masih diperuntukkan bagi penerima yang memiliki
rekening bank Himbara. Sementara untuk penyaluran BSU melalui PT Pos Indonesia, itu pasti akan
dilakukan jika penyaluran melalui Bank Himbara sudah terselesaikan seluruhnya. Kemungkinan dana BSU
yang cair lewat kantor pos nantinya akan disalurkan pada tahap mendatang atau ketujuh.
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Negative

Summary Seperti yang diketahui, penerima baru bisa memperoleh dana subsidi gaji yang cair ke
rekening ketika sudah mendapatkan notifikasi bahwa BSU 2022 telah tersalurkan. Jadi
sebagai solusi, ketika penerima telah mendapatkan notifikasi tersalurkan, keterangan
bertuliskan "Halo, Dana BSU 2022 untukmu telah tersalurkan!", diharapkan segera
mengecek seluruh rekening Bank Himbara yang dimiliki. Liputan6.com, Jakarta Pekerja atau
buruh yang telah ditetapkan sebagai penerima Bantuan Subsidi Upah atau BSU tahap
keenam sudah bisa mengecek rekening masing-masing karena pencairannya mulai dilakukan
sejak pekan kemarin.

Liputan6.com, Jakarta Pekerja atau buruh yang telah ditetapkan sebagai penerima Bantuan Subsidi Upah
atau BSU tahap keenam sudah bisa mengecek rekening masing-masing karena pencairannya mulai
dilakukan sejak pekan kemarin. Seperti yang diketahui, penerima baru bisa memperoleh dana subsidi gaji
yang cair ke rekening ketika sudah mendapatkan notifikasi bahwa BSU 2022 telah tersalurkan. Namun,
beberapa penerima mungkin mengeluhkan sudah mendapatkan notifikasi tersebut, tapi uangnya tak
kunjung masuk ke rekening.Lantas, mengapa bisa demikian? Menanggapi hal tersebut, Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui akun Instagram menerangkan bahwa itu kemungkinan disebabkan
karena satu hal, yaitu penerima memiliki lebih dari satu rekening Bank Himbara. "Kemungkinan
Rekanaker memiliki lebih dari satu rekening bank Himbara," demikian penjelasannya dikutip dari
unggahan akun Instagram @kemnaker, Selasa (25/10/2022). Jadi sebagai solusi, ketika penerima telah
mendapatkan notifikasi tersalurkan, keterangan bertuliskan "Halo, Dana BSU 2022 untukmu telah
tersalurkan!", diharapkan segera mengecek seluruh rekening Bank Himbara yang dimiliki. Jadi, penerima
tidak perlu khawatir lagi uangnya tak masuk ke rekening. Dana BSU pasti akan tersalurkan dengan baik
jika data penerima sudah benar. Sebagai informasi, dana BSU tahap keenam ini disalurkan kepada 776.
556 penerima. Namun, di tahap ini penyalurkan masih diperuntukkan bagi penerima yang memiliki
rekening bank Himbara. Sementara untuk penyaluran BSU melalui PT Pos Indonesia, itu pasti akan
dilakukan jika penyaluran melalui Bank Himbara sudah terselesaikan seluruhnya. Kemungkinan dana BSU
yang cair lewat kantor pos nantinya akan disalurkan pada tahap mendatang atau ketujuh.Menteri
Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memastikan jika penyaluran Bantuan Subsidi Upah atau BSU
tahap 6 senilai Rp 600. 000 di 2022 ini tersalurkan pada pekan ini. Adapun penyaluran BSU tahap 6 ini
diperuntukan bagi penerima BSU yang memiliki rekening di Bank Himbara.Menaker Ida Fauziyah
menjelaskan, data yang tengah diproses pada penyaluran tahap VI tersebut sebanyak 776. 556 orang.
Sehingga secara keseluruhan, BSU tahap I sampai VI tersalurkan kepada 9.209.089 orang atau setara
71,64 persen.Dikatkan jika sejatinya penyaluran tahap VI akan dilakukan melalui PT Pos Indonesia.
Namun setelah dilakukan perbaikan data, sejumlah calon penerima BSU dapat menyampaikan data
rekeningnya yang aktif di Bank Himbara. Sehingga, penyaluran BSU tahap VI masih diperuntukkan bagi
mereka yang telah memiliki rekening di Bank Himbara."Dari data yang tidak dapat tersalurkan kita
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kembalikan ke BPJS Ketenagakerjaan, ternyata ada yang bisa dilakukan perbaikan data rekeningnya. Jadi
minggu ini kita salurkan," kata Menaker Ida dalam keterangannya, dikutip Jumat (21/10).Adapun, data
calon penerima BSU yang disalurkan oleh PT Pos Indonesia akan disalurkan pada tahap VII, yakni setelah
penyaluran BSU melalui Bank Himbara terselesaikan semuanya.Menaker menambahkan, penyaluran BSU
tahun 2022 diharapkan dapat terselesaikan pada akhir Oktober 2022. Sedangkan masyarakat yang
merasa sudah ditetapkan sebagai calon penerima BSU namun belum ditetapkan sebagai penerima,
diharapkan untuk terus memantau status penyaluran di akun SIAPKerja atau laman web
bsu.kemnaker.go.id."Silahkan cek melalui akun SIAPKerja. Di situ yang eligible atau eligible tapi tidak
memenuhi syarat karena sudah menerima bantuan lain, tidak punya nomor rekening (Bank Himbara), itu
bisa dicek," jelas dia.Peserta aktif program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan Juli
2022Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan NIKMemiliki gaji/upah paling banyak
sebesar Rp3,5 juta. Sementara bagi Pekerja/Buruh yang bekerja di wilayah dengan upah minimum
provinsi atau kabupaten/kota lebih besar dari Rp3,5 juta, maka persyaratan gaji/upah tersebut menjadi
paling banyak sebesar Upah Minimum Kabupaten/Kota atau Provinsi dibulatkan ke atas hingga ratus
ribuan penuhBSU diprioritaskan bagi pekerja/buruh yang belum menerima program Kartu Prakerja,
Program Keluarga Harapan, atau Banpres Produktif untuk Usaha Mikro pada tahun berjalanBukan PNS
dan TNI/POLRI.
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Neutral

Summary Kabar gembira bagi pekerja penerima BSU tahap 7 yang tidak memiliki rekening Bank
Himbara (Bank BNI, BRI, Mandiri dan BTN) bisa mencairkannya melalui kantor pos. Sehingga
pekerja yang tidak memiliki nomor rekening di Bank Himbara dapat mencairkan BSU tahap
7 melalui kantor pos terdekat. Sebab, tak sedikit pekerja yang tidak memiliki nomor rekening
di Bank Himbara dan belum menerima BSU 2022 meski terdaftar sebagai penerima bantuan
program ini. Penyaluran BSU tahap 7 mulai disalurkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker) kepada para pekerja melalui lembaga penyalur.

Kabar gembira bagi pekerja penerima BSU tahap 7 yang tidak memiliki rekening Bank Himbara (Bank BNI,
BRI, Mandiri dan BTN) bisa mencairkannya melalui kantor pos.Penyaluran BSU tahap 7 mulai disalurkan
oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) kepada para pekerja melalui lembaga penyalur.Adapun
lembaga penyalur yang bekerja sama dengan Kemnaker dalam pencairan BSU tahap 7 ini antara lain Bank
yang termasuk Himbara dan Bank Syariah Indonesia khusus pekerja di Provinsi Aceh.Selain itu, Kemnaker
juga bekerja sama dengan PT Pos Indonesia dalam pencairan BSU tahap 7.Sehingga pekerja yang tidak
memiliki nomor rekening di Bank Himbara dapat mencairkan BSU tahap 7 melalui kantor pos
terdekat.Sebab, tak sedikit pekerja yang tidak memiliki nomor rekening di Bank Himbara dan belum
menerima BSU 2022 meski terdaftar sebagai penerima bantuan program ini.Hal ini juga untuk
mempercepat penyaluran BSU 2022 oleh Kemnaker kepada para pekerja yang memenuhi syarat.
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Neutral

Summary Bantuan Subsidi Upah alias BSU 2022 tahap 7 dikabarkan akan cair dalam waktu dekat ini.
Kabar pencairan BSU 2022 tahap 7 ini sudah dinanti-nanti pekerja yang sudah mendapatkan
notifikasi sebagai calon penerima. BSU 2022 tahap 7 ini akan dicairkan ke pekerja melalui
Kantor Pos setelah bantuan melalui bank Himbara terdistribusi secara merata. Lantas kapan
BSU 2022 tahap 7 cair ke rekening pekerja?

Bantuan Subsidi Upah alias BSU 2022 tahap 7 dikabarkan akan cair dalam waktu dekat ini.Kabar pencairan
BSU 2022 tahap 7 ini sudah dinanti-nanti pekerja yang sudah mendapatkan notifikasi sebagai calon
penerima.BSU 2022 tahap 7 ini akan dicairkan ke pekerja melalui Kantor Pos setelah bantuan melalui
bank Himbara terdistribusi secara merata.Sebelumnya, Bantuan Subsidi Upah tahap 6 telah cair ke
rekening penerima pada Jumat (21/10/2022).Sebelum tahap 7 tersalurkan, perlu diketahui bahwa
Bantuan Subsidi Upah 2022 tahap 1-6 sudah tersalurkan kepada 9.209.089 pekerja.Kemnaker
menyebutkan bahwa bantuan tersebut sudah tersalurkan ke 71,64 persen pekerja. Itu berarti hanya
tinggal 28,36 persen lagi untuk penyaluran secara menyeluruh.Lantas kapan BSU 2022 tahap 7 cair ke
rekening pekerja? Apa saja faktor agar bisa dapat Rp600 ribu ke rekening?
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Negative

Summary BLT subsidi gaji tahap 7 kapan cair? catat jadwal Pencairannya berikut ini. Lantas, BLT subsidi
gaji tahap 7 kapan cair?. Lalu, BLT subsidi gaji tahap 7 kapan cair? BLT subsidi gaji tahap 7
dikabarkan dalam waktu dekat akan segera disalurkan kepada para pekerja yang memenuhi
syarat.

BLT subsidi gaji tahap 7 kapan cair? catat jadwal Pencairannya berikut ini.BLT subsidi gaji tahap 7
dikabarkan dalam waktu dekat akan segera disalurkan kepada para pekerja yang memenuhi
syarat.Kemenaker (Kementerian Ketenagakerjaan) menyampaikan bahwa BSU akan disalurkan melalui
PT Pos Indonesia. Lantas, BLT subsidi gaji tahap 7 kapan cair?Diketahui sebelumnya, besaran BSU atau
BLT subsidi gaji yang diberikan pemerintah kepada pekerja yaitu sebesar Rp 600. 000 per penerima. Saat
ini, penyaluran BSU telah memasuki tahap 6.Menaker Ida menyampaikan, data yang sedang diproses
pada penyaluran BSU tahap 6 ini sudah mencapai 776. 556 orang. Jika dikalkulasikan secara keseluruhan,
maka total penyaluran BSU tahap 1-6 sudah mencapai 9.209.089 orang (71,64 persen).Setelah
penyaluran BSU tahap 6 selesai, maka akan dilanjutkan penyaluran BLT subsidi gaji tahap 7. Sama seperti
pada tahap-tahap sebelumnya, penyaluran BLT subsidi gaji tahap 7 hanya akan diberikan kepada para
pekerja yang memenuhui syarat"Silahkan cek melalui akun SIAPKerja. Di situ yang eligible atau eligible
tapi tidak memenuhi syarat karena sudah menerima bantuan lain, tidak punya nomor rekening (Bank
Himbara), itu bisa dicek," tutur Menaker dikutip dari keterangan resmi (21/10/2022).Lalu, BLT subsidi gaji
tahap 7 kapan cair? Berdasarkan informasi yang disampaikan Kemnaker, jadwal pencairan BLT subsidi
gaji tahap 7 rencananya akan berlangsung minggu depan lewt PT Pos Indonesia dan diharapkan bisa
selesai akhir Oktober 2022.Syarat Penerima BLT subsidi gaji tahap 7
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Neutral

Summary Penerima BSU Tahap 7 Bisa Diambil di Kantor Pos (Sumber foto: IG Kementrian
Ketenagakerjaan RI) BSU tahap 7. Lantas bagaimanakah cara cek BSU tahap ke 7 yang
diberikan kepada rakyat? Akan tetapi yang menjadi pertanyaanya, bagaimakah cara cek BSU
tahap 7 2022 tersebut? BSU Tahap 7 Kapan Cair?.

Baru-baru ini pemerintah kembali mengumumkan kalau harga bahan bakar minyak atau yang biasa
dikenal dengan BBM naik kembali.Akan tetapi, pemerintah nampaknya sudah mulai mengatur strategi
agar rakyat kecil tidak terlalu kesusahan, salah satunya yaitu pemberian BSU tahap 7.Lantas
bagaimanakah cara cek BSU tahap ke 7 yang diberikan kepada rakyat? Jika penasaran? Yuk simak ulasan
lengkapnya pada artikel berikut ini.Penerima BSU Tahap 7 Bisa Diambil di Kantor Pos (Sumber foto: IG
Kementrian Ketenagakerjaan RI) BSU tahap 7- Karena harga BBM yang saat ini sudah naik, maka tidak
heran kalau banyak masyarakat yang protes dengan kenaikan harga dari bahan bakar minyak.Bahkan
seluruh buruh dan juga mahasiswa tengah berdemo di gedung pemerintahan saat ini, karena kenaikan
dari harga BBM yang tergolong tidak wajar.Sangat disayangkan memang, kalau pemerintah menaikkan
harga BBM lagi, karena yang kita tahu saat ini masyarakat tengah memulihkan perekonomian akibat
pandemi Covid baru-baru ini.Oleh karena itulah, banyak dari masyarakat yang kurang setuju dengan
adanya kenaikan harga BBM yang melambung semakin tinggi.Pemerintah sepenuhnya tidak tinggal diam,
karena pemerintah juga menyiapkan dana bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan, khususnya
masyarakat dengan ekonomi menengah kebawah.Dengan begitu, permasalah ekonomi bagi masyarakat
kebawah menengah akan lebih teratasi dengan adanya bantuan dari pemerintah tersebut.Akan tetapi
yang menjadi pertanyaanya, bagaimakah cara cek BSU tahap 7 2022 tersebut? Untuk lebih jelasnya, yuk
simak artikel berikut ini sampai habis ya.BSU Tahap 7 Kapan Cair?Bantuan yang diberikan kepada
masyarakat sejumlah kurang lebih 600 ribuan, bantuan tersebut akan disalurkan langsung kepada
masyarakat yang membutuhkan.Nantinya Kemensoslah yang akan menyalurkan bantuan tersebut mulai
pertanggal 24 Oktober 2022.Untuk mengetahui apakah kamu terdaftar sebagai penerima bantuan
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sebesar 600 ribu tersebut.Pencairan BSU Tahap 7Siapkan KTPMasuk ke laman kemnakerPilih wilayah
penerima manfaat atau PM, dengan memilih provinsi, Kabupaten/kota, Kecamatan, DesaTulis nama
lengkap penerima manfaat sesuai KTPMasukkan kode huruf captcha yang tertera, harus sesuaiKlik cari
dataSistem akan mencari data yang cocok dengan data yang kamu masukkan, cari data bansos 2022 yang
terdaftar dalam database website resminya.BSU Tahap 7 Cair Hari IniSemoga saja dengan bantuan yang
diberikan kepada pemerintah ini akan meringankan beban dari rakyat yang memiliki ekonomi menengah
dan kebawah.Mari semuanya berdoa supaya pemerintah juga mencabut dan kembali menurunkan harga
BBM seperti sedia kala.Karena kebutuhan BBM bagi masyarakat menengah kebawah sangatlah penting,
entah dipakai untuk bekerja maupun untuk mencari pekerjaan.Bisa saja pemerintah menaikkan harga
BBM karena hutang negara yang semakin besar, namun pemerintah juga harus kembali memperhatikan
bahwa rakyat Indonesia tidak semuanya kaya.Oleh karena itulah, pemerintah harus dengan bijak
mengambil langkah dalam membuat keputusan kedepannya.Akhir KataSemua kebijakan dari pemerintah
memanglah bagus, akan tetapi jika dieksekusi dengan terlalu tergesa-gesa seperti sekarang ini akan
merepotkan bagi masyarakat itu sendiri.Apabila kamu salah dua orang yang menerima bantuan dari
Ketenagakerjaan, ayo cek BSU tahap 7 2022 sekarang juga.Siapa tahu dengan kamu cek bansos dari
kemnaker yang saat ini menjadi program pemerintah bisa meringankan beban ekonomi dari kamu dan
keluargamu sendiri.Oh iya, bagi kamu yang ingin membeli merchendase berupa baju ataupun batik khas
Nusantara, silahkan cek toko onlinenya disini ya (link pembelian).Terimakasih sudah membaca artikel ini,
selalu ikuti terus Rujukan News, karena satu rujukan sejuta informasi bisa kamu dapatkan.Sampai jumpa
lagi ya, bye-bye.
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Neutral

Summary Pengecekan BSU Tahap 7 Sama dengan sebelumnya yaitu melalui laman Kemnaker.go.id
atau bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id Cara Cek BSU Tahap 6 Cair Dikantor Pos Hari Ini? Simak
Cara Pengambilan uang BSU Rp 600 Ribu Disini!. Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker ) Ida
Fauziyah menyampaikan, pihaknya akan segera menyalurkan BSU Rp600. 000 tahap 7
melalui kantor PT Pos Indonesia. Hingga berita ini diturunkan pekerja yang memenuhi syarat
masih menerima transferan dana senilai Rp 600 ribu dari Bank Himbara, Sementara bagi
pekerja yang tidak memiliki rekening bank dimaksud bisa menunggu undangan pencairan
BSU melalui Kantor Pos.

Penyaluran BSU sendiri bertujuan untuk memperkuat daya beli masyarakat pasca terdampak kenaikan
BBM subsidi beberapa waktu lalu. Menteri Ketenagakerjaan ( Menaker ) Ida Fauziyah menyampaikan,
pihaknya akan segera menyalurkan BSU Rp600. 000 tahap 7 melalui kantor PT Pos Indonesia.Hingga
berita ini diturunkan pekerja yang memenuhi syarat masih menerima transferan dana senilai Rp 600 ribu
dari Bank Himbara, Sementara bagi pekerja yang tidak memiliki rekening bank dimaksud bisa menunggu
undangan pencairan BSU melalui Kantor Pos. Dikutip dari Tribunpontianak Kemnaker tengah melakukan
validasi data untuk penerima BSU 2022 tahap 6 sebanyak 776. 556 orang, validasi dilakukan sebelum BSU
tahap 7 digulirkan. Selanjutnya jika mengutip dari laman Kemnaker pencairan BSU dari tahap 1 hingga
tahap 6 telah diterima 9.209.089 orang atau setara 71,64 persen. Dengan persentase tersebut maka
kemungkinan BSU tahap 7 akan dicairkan kepada lebih banyak penerima dan beberapa tahap kedepan
sepanjang tahun 2022. Lalu, Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan NIK.
Kemudian, mempunyai gaji/upah paling banyak sebesar Rp3,5 juta. Sementara bagi Pekerja/Buruh yang
bekerja di wilayah dengan upah minimum provinsi atau kabupaten/kota lebih besar dari Rp3,5 juta, maka
persyaratan gaji/upah tersebut menjadi paling banyak sebesar Upah Minimum Kabupaten/Kota atau
Provinsi dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan penuh. Pengecekan BSU Tahap 7 Sama dengan
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sebelumnya yaitu melalui laman Kemnaker.go.id atau bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id Cara Cek BSU Tahap
6 Cair Dikantor Pos Hari Ini? Simak Cara Pengambilan uang BSU Rp 600 Ribu Disini!Untuk mencairkan BSU
di Kantor Pos, masyarakat harus memastikan status notifikasi di laman Kemnaker yakni "BSU Anda Telah
Disalurkan", bukan berstatus sebagai "Calon Penerima BSU" maupun verifikasi. Apabila sudah tertulis
notifikasi tersebut, Anda bisa datang langsung ke Kantor Pos terdekat dengan membawa syarat-syarat
berikut:Adapun syarat mencairkan BSU di Kantor Pos yakni: - Membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Menunjukkan tangkapan layar atau screenshot notifikasi "BSU Anda Telah Disalurkan". Demikian
informasi seputar BSU tahap 6 dan 7 lengkap dengan informasi syarat penerima BSU dan cara mencairkan
BSU. Semoga informasi ini bermanfaat. Setelah itu lakukan aktivasi akun dengan menggunakan kode OTP
yang telah dikirimkan ke nomor handphone Anda; - Klik login ke akun Kemnaker; - Lengkapi biodata diri
berupa foto profil, status pernikahan, dan tipe lokasi; - Terakhir cek notifikasi, nanti akan diberi
keterangan mengenai penerima BSU. Cara Daftar Penerima BLT UMKM?, Punya Usaha UMKM
Berpeluang dapat Bansos Rp 1,2 Juta Oktober 2022!- Akses link bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id - Tarik ke
bagian bawah dan cek kolom pengecekan penerima BSU 2022 - Lengkapi biodata diri secara lengkap
mulai dari NIK, nama lengkap dengan benar - Isi nama ibu kandung, email, hingga nomor HP yang sedang
aktif - Klik "Lanjutkan" untuk proses pengecekan. Notifikasi BSU Kemanaker dan BPJS Ketenagakerjaan
Berbeda, Ini Penjelasan dan Cara Cek BSU tahap 6!
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Positive

Summary Jakarta, OG Indonesia- Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) bersama Polda
Metro Jaya berhasil menyelamatkan sebanyak 160 Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)
korban penempatan ilegal ke Timur Tengah.. Dalam konferensi pers yang di Command
Center BP2MI, Selasa (25/10/2022), Kepala BP2MI Benny Rhamdhani memuji reaksi cepat
Polda Metro Jaya tangani penempatan Ilegal PMI.

Jakarta, OG Indonesia - Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) bersama Polda Metro Jaya
berhasil menyelamatkan sebanyak 160 Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) korban penempatan ilegal
ke Timur Tengah. Dalam konferensi pers yang di Command Center BP2MI, Selasa (25/10/2022), Kepala
BP2MI Benny Rhamdhani memuji reaksi cepat Polda Metro Jaya tangani penempatan Ilegal PMI.Benny
memaparkan penggerebekan bermula saat diterima informasi olehnya pada 29 September 2022 pukul
22.55 WIB, terkait adanya penampungan. Selanjutnya, Benny bergerak cepat untuk meminta tambahan
pasukan kepolisian dari BP2MI untuk mendampingi.Dari hasil penggerebekan tersebut, ditemukan
sebanyak 160 CPMI ditampung di salah satu Balai Latihan Kerja (BLK) milik PT. Zam Zam Perwita,
Kecamatan Jati Sampurna, Bekasi. Diketahui, pengelola BLK tersebut diduga adalah Saleh Alatas, yang
juga mengelola Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) PT. Assami Ananda
Mandiri.BP2MI kemudian melimpahkan kasus dugaan penempatan ilegal PMI tersebut kepada Polres
Metro Bekasi Kota, dan telah dibuatkan laporan polisi. Informasi yang diperoleh BP2MI, penyidik Polres
Metro Bekasi, telah memeriksa beberapa CPMI sebagai saksi, mewakili 160 korban penempatan
ilegal.Benny melanjutkan, PT Zam Zam Perwita berdasarkan keputusan Dirjen PPTK dan PKK Kementerian
Ketenagakerjaan, saat ini dijatuhi hukuman penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan
usaha penempatan PMI selama tiga bulan, dan penetapan tunda pelayanan melalui Keputusan Kepala
BP2MI."Jadi di saat perusahaan bersangkutan menjalani sanksi tidak boleh beroperasi, justru di saat
itulah perusahaan melakukan penampungan dan upaya penempatan secara tidak resmi. Menurut saya,
ini adalah penghinaan terhadap institusi negara dan pelecehan pada hukum bernegara,"
tegasnya.Selanjutnya, pada tangal 1 Oktober 2022, tim BP2MI melakukan pemulangan para korban ke
daerah asal. Dari 160 orang CPMI, 37 orang dengan sukarela bersedia ikut dipulangkan ke daerah asal,
sedangkan selebihnya diduga karena terdapat ancaman dan bujuk rayu dari sindikat dan calo, mereka
tidak bersedia ikut Tim BP2MI dan masih berharap untuk diberangkatkan ke Arab Saudi. 37 CPMI tersebut
dibawa ke kantor BP3MI DKI Jakarta.Namun, upaya penempatan ilegal terus berlanjut. Pada hari Selasa,
tanggal 4 Oktober 2022, Tim BP2MI berhasil mendapati PT. Zam Zam Parwita yang akan
memberangkatkan paca CPMI ke Arab Saudi. Selanjutnya ke 18 CPMI tersebut dibawa menuju Shelter
BP3MI DKI Jakarta untuk diberikan perlindungan."Berdasarkan kejadian pencegahan di Bandara tersebut,
maka keesokan harinya pada 5 Oktober 2022, Tim BP2MI menuju ke BLK PT. Zam Zam Perwita untuk
mengamankan para CPMI yang masih berada di sana. Adapun tim berhasil mengamankan 89 CPMI dan
membawa mereka ke Shelter BP3MI DKI Jakarta untuk didata dan diberikan perlindungan," tutur
Benny.Saat ini, seluruh CPMI yang berada di Shelter BP3MI DKI Jakarta telah dipulangkan ke daerah asal.
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Proses penanganan kasus oleh pihak Polres Metro Bekasi Kota juga telah masuk pada tahap
penyidikan.Atas hal tersebut, Benny menyatakan apresiasinya kepada Polda Metro Jaya beserta jajaran.
"Alhamdulillah, saya ingin memberikan apresiasi kepada jajaran Polda Metro Jaya, Polres Bekasi Metro,
dan juga Polsek Bekasi, karena malam saat penggerebekan dilakukan, koordinasi kami lakukan dan aparat
Bapak Kapolda turun dengan cepat, dan kami bersama sama melakukan penggerebekan," ucap Kepala
BP2MI.Sementara itu, Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Fadil Imran, menjelaskan terkait dengan keterlibatan
PT. Zam Zam Perwita, pihaknya telah menaikkan ke tahap penyidikan. Oleh karena itu, apabila telah naik
ke tahap penyidikan, penempatan secara ilegal telah terjadi dan tinggal menemukan tersangkanya.
"Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama, saya sudah perintahkan Kasubdit Renakta (Remaja,
Anak, dan Wanita) yang salah satu fungsi dan tugasnya adalah melakukan penyidikan tindak pidana
penempatan pekerja migran secara ilegal bisa segera dituntaskan. Kita tidak main-main, kita serius dalam
hal ini," tegas Fadil.Fadil juga menyatakan ketegasannya atas penegakan hukum kepada P3MI terkait.
"Tersangka yang terlibat dalam penempatan secara ilegal di PT. Zam Zam Perwita, saya kira kita akan
kejar bukan hanya penempatan ilegal, tapi juga tindak pidana yang menyertainya. Misalnya kalau ada di
dalamnya transaksi keuangan yang menurut kita diperoleh dari hasil kejahatan, tentu akan kita kenakan
pasal pencucian uang," pungkasnya.

93

Title

Wapres Harapkan UNU Yogyakarta Jadi Model
Pengembangan SDM Unggul

Author

Nusantara Tv

Media

Nusantaratv.com

Reporter

Date

25 October 2022

Tone

Link

http://dpr.nusantaratv.com/senayan/wapres-harapkan-unu-yogyakarta-jadi-modelpengembangan-sdm-unggul

Positive

Summary "Kita harapkan UNU Yogyakarta ini, pertama bisa menghasilkan profesional yang unggul
khususnya di kalangan warga NU dan semua masyarakat Indonesia, dan (kedua) juga
menjadi semacam model yang bisa nanti menjadi contoh bagi UNU-UNU lain di Indonesia,"
harap Wapres. Ke depan, Wapres berharap UNU-UNU lain dapat belajar dari UNU
Yogyakarta, khususnya terkait pengelolaan dan pengembangan kampus yang lebih modern.
Walaupun gedungnya tidak seperti ini misalnya, (tetapi) pengelolaannya, hasilnya, bisa
mendekati (seperti UNU Yogyakarta)," lanjutnya. Sejalan dengan Wapres, Rektor UNU
Yogyakarta Widya Priyahita Pudjibudojo menyampaikan, UNU Yogyakarta ingin menjadi
kampus andalan NU dalam mencetak profesional unggul.

Nusantaratv.com - Wakil Presiden (Wapres) KH Ma'ruf Amin meninjau pembangunan Gedung Kampus
Terpadu Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Yogyakarta, di Jalan Ringroad Barat, Pedukuhan, Dowangan,
Gamping, Kabupaten Sleman, Selasa (25/10/2022). Pada kesempatan ini, Wapres mengungkapkan,
dengan terbangunnya gedung kampus baru, UNU akan menjadi model pengembangan sumber daya
manusia (SDM) unggul tidak hanya untuk kalangan warga NU tetapi juga seluruh masyarakat Indonesia.
"Kita harapkan UNU Yogyakarta ini, pertama bisa menghasilkan profesional yang unggul khususnya di
kalangan warga NU dan semua masyarakat Indonesia, dan (kedua) juga menjadi semacam model yang
bisa nanti menjadi contoh bagi UNU-UNU lain di Indonesia," harap Wapres. Dia juga mengapresiasi
seluruh pihak terkait yang telah bekerja keras sehingga proses pembangunan gedung baru UNU berjalan
sesuai target yang telah ditentukan, khususnya kepada Gubernur DIY yang telah membantu penyiapan
lahannya. "Saya juga menyampaikan apresiasi tentang rencana pengembangan UNU, walaupun UNU
masih baru tetapi sudah bisa menjadi terdepan dengan program-program penyiapan tenaga SDM
profesional karena dikelola secara khusus menggunakan strategi khusus," ungkapnya. Ke depan, Wapres
berharap UNU-UNU lain dapat belajar dari UNU Yogyakarta, khususnya terkait pengelolaan dan
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pengembangan kampus yang lebih modern. "Kita harapkan ada studi dari UNU-UNU lain. Walaupun
gedungnya tidak seperti ini misalnya, (tetapi) pengelolaannya, hasilnya, bisa mendekati (seperti UNU
Yogyakarta)," lanjutnya. Sejalan dengan Wapres, Rektor UNU Yogyakarta Widya Priyahita Pudjibudojo
menyampaikan, UNU Yogyakarta ingin menjadi kampus andalan NU dalam mencetak profesional unggul.
"Karena kami melihat pada saat refleksi, sepertinya NU kekurangan kader profesional yang nanti akan
terjun ke banyak sektor, termasuk teknologi informasi (TI), kesehatan, dan banyak sektor lain, (termasuk
di) BUMN," ujar Widya. "Kampus ini diharapkan bisa menjadi pusat pengembangan kader NU
profesional," tukasnya. Sebagai informasi, dilansir dari siaran pers UNU Yogyakarta, pembangunan
kampus terpadu ini dimulai sejak 2021 dan menjadi bagian dari percepatan pengembangan UNU
Yogyakarta. Termasuk untuk meningkatkan tatakelola, infrastruktur, jaringan kerja, utamanya
pelaksanaan program tri dharma perguruan tinggi, yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Terdiri
dari gedung 9 lantai, kampus terpadu ini menempati lahan seluas 7.478 m2 dengan luas bangunan
mencapai 16.769 m2 yang mencakup lobi, ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, ruang komunal, dan
ruang perkantoran, hingga roof garden. Bangunannya juga didesain secara modern dengan konsep green
building yang ramah lingkungan menggunakan teknologi termutakhir Building Information Modelling
(BIM). Tidak hanya itu, gedung ini juga ramah untuk kalangan penyandang disabilitas. Dalam
keterangannya, Rektor UNU Yogyakarta Widya Priyahita mengharapkan perpindahan gedung ini menjadi
simbol era baru UNU Yogyakarta yang lebih maju, lebih terdepan, lebih adaptif terhadap perubahan
global yang radikal. "Pembangunan kampus terpadu UNU Yogyakarta menggunakan dana APBN
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) senilai Rp167,5 miliar yang dilaksanakan
oleh kontraktor PT PP Urban dan pengawas PT Cakra Manggilingan Jaya. Saat ini proses pembangunan
gedung sesuai target yakni mencapai 63 persen dan direncanakan selesai pada medio Maret 2023,"
terangnya. Lebih lanjut, Widya memaparkan bahwa pembangunan gedung ini merupakan salah satu
upaya UNU Yogyakarta untuk mewujudkan visi "Menjadi Lembaga Terdepan NU dalam Mencetak
Profesional Unggul di Berbagai Bidang Strategis di Level Nasional dan Global" dan berupaya menjadi "The
Leading Professional Hub University". Adapun untuk mewujudkannya, dilakukan strategi akselerasi 5-GO
yang meliputi Go Innovative, Go Digital, Go Collab, Go Professional, dan Go Global. "UNU Yogyakarta
merupakan salah satu perguruan tinggi di bawah naungan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Didirikan pada 2017, saat ini UNU Yogyakarta didukung 138 dosen dan karyawan dengan jumlah
mahasiswa aktif mencapai 1.670 orang. Kampus ini memiliki 5 Fakultas dan 11 Program Studi," jelasnya.
Kelima fakultas tersebut, sambung Widya, adalah Fakultas Industri Halal, Fakultas Dirasah Islamiyah,
Fakultas Ekonomi, Fakultas Teknologi Informasi, dan Fakultas Ilmu Pendidikan. Adapun 11 program studi
dimaksud meliputi Agrobisnis, Teknologi Hasil Pertanian, Studi Islam Interdisipliner, Akuntansi,
Manajemen, Teknik Elektro, Informatika, Teknik Komputer, Pendidikan Bahasa Inggris, dan Pendidikan
Guru Sekolah Dasar. "Tahun ini, UNU Yogyakarta mengalami transformasi kepemimpinan yang mayoritas
diisi generasi muda dan menjadi momentum akselerasi pengembangan universitas. UNU Yogyakarta saat
ini juga tengah menyiapkan sejumlah Program Unggulan antara lain pendirian 'Graduate School of Future
Studies' dan 'Graduate School of Islam and the Future' yang bekerjasama dengan Uni Emirat Arab.
Penandatanganan MoU-nya telah dilakukan pada Juli 2022 di hadapan Presiden Joko Widodo dan
Presiden UEA Mohamed bin Zayed," terangnya. Terakhir, Widya menuturkan bahwa program unggulan
UNU Yogyakarta berikutnya adalah pendirian "SMK Masa Depan" dan "Politeknik Masa Depan" di
Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB). "SMK dan politeknik ini hasil kerjasama UNU Yogyakarta dengan
berbagai pihak, meliputi Kementerian Maritim dan Investasi, Kementerian Perindustrian, Kementerian
Tenaga Kerja, pengelola KITB, Pemerintah Kabupaten Batang, dan PBNU," pungkasnya. Selain Rektor
UNU, hadir dalam acara ini Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, Wakil Rektor UNU Abdul Gofar,
Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Muhamad Zainal Fatah, Direktur Prasarana Strategis Kementerian
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PUPR Essy Asiah, Sekretaris PWNU DIY Muhajir, serta Direktur Proyek Pembangunan PT PP Urban Arso
Anggoro. Sementara, Wapres didampingi Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang
Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan kebangsaan Velix Wanggai, Staf Khusus Wapres Bidang
Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, Staf
Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas, Tim Ahli Wapres Farhat
Brachma.Dapatkan update berita pilihan terkini di nusantaratv.com. Download aplikasi nusantaratv.
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Summary ThePhrase.id- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Republik Indonesia akan
mengadakan Festival Pelatihan Vokasi dan Job Fair Nasional pada 28-30 Oktober 2022 di Hall
A Jakarta Convention Center, Senayan. Acara ini termasuk dalam rangkaian acara Pelatihan
Vokasi yang juga meliputi berbagai acara seperti Open Day Pelatihan Vokasi, Temu Alumni
Pelatihan Vokasi, Job Fair and Walk In Interview, Pameran Pelatihan Vokasi, dan Konser
Ketenagakerjaan. Job Fair Nasional. Dalam job fair ini tersedia lebih dari 18 ribu lowongan
kerja tersedia untuk lebih dari 180 jabatan.

ThePhrase.id - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Republik Indonesia akan mengadakan Festival
Pelatihan Vokasi dan Job Fair Nasional pada 28-30 Oktober 2022 di Hall A Jakarta Convention Center,
Senayan.Acara ini termasuk dalam rangkaian acara Pelatihan Vokasi yang juga meliputi berbagai acara
seperti Open Day Pelatihan Vokasi, Temu Alumni Pelatihan Vokasi, Job Fair and Walk In Interview,
Pameran Pelatihan Vokasi, dan Konser Ketenagakerjaan.Festival Pelatihan VokasiFestival ini bertujuan
untuk memperkenalkan ekosistem ketenagakerjaan melalui program pelatihan, sertifikasi dan
penempatan yang didukung dengan sistem digital siap kerja. Festival ini juga akan memberikan pesan
kepada masyarakat luas dalam mendukung penyelenggaran industri di era digital 4.0. Agenda ini dimulai
dengan pelatihan, sertifikasi, dan penempatan sehingga memberikan sebuah kepastian calon tenaga
kerja untuk mendapatkan kesempatan bekerja di perusahaan. Terdapat 8 kejuruan yang menjadi
modalitas Kemnaker dalam menyelenggarakan pelatihan yaitu, otomotif, mekanik, manufaktur,
bangunan, culinary, fashion & creavity, integrated farming, digital business & technology.Hal ini
merupakan terobosan baru dalam ekosistem ketenagakerjaan yang dimonitori melalui program
SIAPkerja milik Kemnaker. Kemnaker juga akan mengadakan sertifikasi gratis BNSP, seminar dan talkshow
serta layanan ketenagakerjaan SIAPkerja.Temu AlumniMerupakan agenda dalam Bulan Pelatihan Vokasi,
acara ini akan mengundang representatif peserta yang sudah menerima manfaat program pelatihan
ketenagakerjaan. Selain memberikan testimoni, acara ini juga menjadi ajang pertemuan serta sebagai
upaya menilai kinerja program yang tepat sasaran dan tepat guna. Temu Alumni Pelatihan Vokasi ini akan
dilaksanakan pada 29 Oktober 2022 di Hall A Jakarta Convention Center, Senayan.Job Fair NasionalDalam
job fair ini tersedia lebih dari 18 ribu lowongan kerja tersedia untuk lebih dari 180 jabatan. Terdapat 78
booth dari berbagai perusahaan besar yang akan bergabung dalam job fair ini seperti BCA Multifinance,
Telkom Indonesia, Huawei, Wings Food, Mayora, Superindo dan berbagai perusahaan besar
lainnya.Dengan booth mulai dari digital business & technology, otomotif, mechanical, manufaktur,
konstruksi, kuliner, fashion & creativity, integrated farming, KIOS SIAPKerja, Job Fair, hingga booth
disabilitas dan PTKDN. Acara ini terdiri dari job counseling, asesmen mandiri, seminar & talkshow, hingga
walk in interview. Para pencari kerja dapat mengikuti acara ini secara gratis dengan mendaftar melalui
website fpv.kemnaker.go.id.
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Summary Pencairan bantuan subsidi upah (BSU) atau subsidi gaji tahap 7 akan dilakukan melalui kantor
pos. Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi menjelaskan, pencairan dana sebesar Rp
600. 000 melalui kantor pos akan diberikan kepada 3,6 juta data pekerja atau buruh yang
memenuhi kriteria penerima BSU sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker)
Nomor 10 Tahun 2022.

Pencairan bantuan subsidi upah (BSU) atau subsidi gaji tahap 7 akan dilakukan melalui kantor pos.
Penyaluran BSU oleh PT Pos Indonesia dilakukan setelah pencairan BSU 2022 melalui Bank Himbara
sudah terselesaikan secara keseluruhan.Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi menjelaskan,
pencairan dana sebesar Rp 600. 000 melalui kantor pos akan diberikan kepada 3,6 juta data pekerja atau
buruh yang memenuhi kriteria penerima BSU sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker)
Nomor 10 Tahun 2022."Kami hampir menyelesaikan persoalan terkait dengan kontrak jasa untuk
penyaluran terhadap 3,6 juta penerima," ujar Anwar saat dikonfirmasi Kompas.com, Selasa
(25/10/2022).Terkait dengan waktu pencairan BSU tahap 7 di kantor pos, direncanakan akan berlangsung
pekan ini."Kita harapkan setelah kontrak dalam waktu dua hari sudah mulai kita salurkan. Kita harapkan
mulai bisa dicairkan (pekan ini), kita sangat prudent untuk ini," papar Anwar.Bagi para pekerja atau buruh
yang sudah ditetapkan sebagai calon penerima BSU 2022, bisa langsung mendatangi kantor pos
terdekat.Pekerja atau buruh penerima BSU tidak perlu mendatangi kantor pos sesuai domisili, sebab
petugas tetap akan melayani pencairan BSU 2022.Untuk melakukan pencairan BSU di kantor pos, pekerja
dapat membawa persyaratan berikut:Jika situs tersebut tak bisa diakses, maka calon penerima bantuan
bisa membawa surat keterangan sebagai penerima BSU dari perusahaan masing-masing.Pemberitahuan
terkait proses penyaluran BSU atau BLT subsidi gaji tahun 2022 bisa dipantau melalui laman resmi
Kemnaker, kemnaker.go.Informasi selengkapnya mengenai cara pengecekan status penyaluran BSU 2022
dapat dilihat di sini.
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Positive

Summary Hal itu dibahas oleh Ahmad Luthfi, Managing Direktor TalentHub Kemnaker RI, saat menjadi
narasumber Diskusi Talent Talks Manado, bertajuk "The Future Of Work: From Adaptation
to Transformation", Selasa (25/10/2022), di Hotel Arya Duta Manado, Sulawesi Utara.
Diskusi Talent Talks Manado, bertajuk "The Future Of Work: From Adaptation to
Transformation", Selasa (25/10/2022), di Hotel Arya Duta Manado, Sulawesi Utara.
TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO- Indonesia akan mencapai bonus demografi pada 20202030. Menyambut era itu, Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) RI menyiapkan program
Talenthub.

Diskusi Talent Talks Manado, bertajuk "The Future Of Work: From Adaptation to Transformation", Selasa
(25/10/2022), di Hotel Arya Duta Manado, Sulawesi Utara.TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Indonesia
akan mencapai bonus demografi pada 2020-2030.Penduduk berusia produktif Indonesia akan melimpah
pada periode ini.Ada peluang, ada pula tantangan.Menyambut era itu, Kementerian Tenaga Kerja
(Kemnaker) RI menyiapkan program Talenthub.Hal itu dibahas oleh Ahmad Luthfi, Managing Direktor
TalentHub Kemnaker RI, saat menjadi narasumber Diskusi Talent Talks Manado, bertajuk "The Future Of
Work: From Adaptation to Transformation", Selasa (25/10/2022), di Hotel Arya Duta Manado, Sulawesi
Utara."Apa itu TalentHub? Yaitu sebuah gerakan nasional yang bertujuan meningkatkan keterampilan
anak muda khususnya pada generasi millenials dan gen Z di bidang kreatif dan digital. Secara langsung
bisa diakses lewat halaman web htpps://karirhub. kemnaker.go.id," ujar dia.Kemnaker memberikan
fasilitasi berupa pelatihan, mentoring, coaching, dan pengembangan kewirausahaan di bidang digital dan
digital kreatif."Melalui fasilitas ini, Kemnaker memiliki target melahirkan wirausaha baru di bidang digital
dan kreatif ini untuk menjawab tantangan angkatan kerja di masa depan," katanya.Lanjutnya, pada masa
tranformasi digital 4.0 saat ini Kemnaker sudah melaksanakan sembilan lompatan besar dalam rangka
menghadapi puncak demografi.Diskusi Talent Talks Manado, bertajuk "The Future Of Work: From
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Adaptation to Transformation", Selasa (25/10/2022), di Hotel Arya Duta Manado, Sulawesi Utara.
(Tribunmanado.co.id/Arthur Rompis)"Yaitu transformasi balai latihan kerja, link and match, transformasi
program perluasan kesempatan kerja, pengembangan tenaga kerja, perluasan pasar keluar negeri, visi
baru hubungan industrial, reformasi pengawasan ketenagakerjaan pengembangan ekosistem digital
ketenagakerjaan, reformasi tranformasi," ungkapnya.Hal yang sama disampaikan Nurul Hidayatul
Ummah, Co Chair of Youth20 Indonesia 2022."Y20 merupakan wadah konsultasi resmi bagi para pemuda
dari seluruh negara anggota G20 untuk dapat saling berdialog," tuturnya.Dalam pagelaran Y20 nantinya,
dia menyampaikan ada beberapa kegelisahan para pemuda pencari pekerjaan di indonesia."Y20
mendorong para pemuda sebagai pemimpin masa depan untuk meningkatkan kesadaran terhadap
permasalahan global, untuk bertukar ide, berargumen, bernegosiasi, hingga mencapai konsensus,"
tuturnya lagi."Y20 adalah side event G20. Dan Kegiatan Y20 membahas isu-isu yang menjadi kegelisahan
angkatan muda saat ini, yaitu youth employment, digital transformation, sustainable planet, serta
diversity and inclusion," imbuhnya.Ilustrasi pekerja pria dan wanita. (Freepik.com)Isu menurutnya sudah
berdasarkam riset yang dibutuhkan oleh anak muda saat ini.Seperti diketahui kegiatan ini adalah diskusi
yang diadakan oleh Y20 Indonesia 2022 bersama TalenHub Kemnaker RI.Hadir para perwakilan
mahasiswa sejumlah universitas terkemuka di Sulawesi Utara, siswa/iswi SMA, serta Pimpinan Wilayah
Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama Sulawesi Utara.(*)
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Summary Informasi lowongan kerja PT Honda Prospect Motor pada Oktober 2022. Lowongan kerja PT
Honda Prospect Motor ini untuk lulusan D3 hingga lulusan S1. Itulah lowongan kerja PT
Honda Prospect Motor, selamat mencoba dan semoga berhasil. Adapun posisi yang
dibutuhkan ada 10.

Informasi lowongan kerja PT Honda Prospect Motor pada Oktober 2022.Lowongan kerja PT Honda
Prospect Motor ini untuk lulusan D3 hingga lulusan S1.Adapun posisi yang dibutuhkan ada 10.Honda
Prospect Motor merupakan agen tunggal pemegang merek mobil Honda di Indonesia.Melansir Instagram
@kemnaker, (25/10/2022), informasi terkait info lowongan dan pendaftaran dapat Rekanaker lihat pada
website https://www.hpm.co.id/career/Batas akhir pendaftaran tanggal 31 Desember 2022.Simak
kualifikasi yang diminta Honda Prospect Motor.A. Lowongan kerja Assembly Engine StaffKualifikasi
khusus:S1 Teknik Mesin, Teknik Elektro, Teknik Otomotif Mampu mengoperasikan Solidworks/Catia atau
program sejenis Bersedia bekerja di bawah jam shift Bersedia ditempatkan di Karawang, Jawa
Barat.Kualifikasi umum:IPK minimal 3,00 (skala 4,00) Mahir berbahasa Inggris (baik lisan & tulisan) Harus
memiliki sertifikasi TOEFL yang valid dengan skor minimal 400 Menguasai Ms Office Perhatian terhadap
detail Mampu bekerja di bawah tekanan dan berorientasi pada target Keterampilan interpersonal dan
komunikasi yang baik Pemikiran analitis yang kuat Memiliki minat di bidang otomotif (mobil) Disiplin,
tegas dan memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat Mandiri dan siap bekerja di industri manufaktur
Sertifikat vaksin COVID-19 (dosis 1-3) Surat Keterangan Kelakuan Baik: Surat Keterangan Kepolisian
Negara Republik Indonesia (SKCK).B. Lowongan kerja Body Production StaffKualifikasi khusus:S1 Teknik
Mesin, Teknik Elektro, Teknik Otomotif, Teknik Industri Mampu mengoperasikan Solidworks/Catia atau
program sejenis Bersedia bekerja di bawah jam shift Bersedia ditempatkan di Karawang, Jawa
Barat.Kualifikasi umum:IPK minimal 3,00 (skala 4,00) Mahir berbahasa Inggris (baik lisan & tulisan) Harus
memiliki sertifikasi TOEFL yang valid dengan skor minimal 400 Menguasai Ms Office Perhatian terhadap
detail Mampu bekerja di bawah tekanan dan berorientasi pada target Keterampilan interpersonal dan
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komunikasi yang baik Pemikiran analitis yang kuat Memiliki minat di bidang otomotif (mobil) Disiplin,
tegas dan memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat Mandiri dan siap bekerja di industri manufaktur
Sertifikat vaksin COVID-19 (dosis 1-3) Surat Keterangan Kelakuan Baik: Surat Keterangan Kepolisian
Negara Republik Indonesia (SKCK).C. Lowongan kerja Dealer Technician TrainerKualifikasi khusus:S1
Pendidikan Teknik Elektro, Pendidikan Teknik Mesin, Teknik Otomotif Berpengalaman sebagai pelatih
atau posisi terkait adalah nilai tambah Bersedia ditempatkan di Sunter, Jakarta Utara.Kualifikasi
umum:IPK minimal 3,00 (skala 4,00) Mahir berbahasa Inggris (baik lisan & tulisan) Harus memiliki
sertifikasi TOEFL yang valid dengan skor minimal 400 Menguasai Ms Office Perhatian terhadap detail
Mampu bekerja di bawah tekanan dan berorientasi pada target Keterampilan interpersonal dan
komunikasi yang baik Pemikiran analitis yang kuat Memiliki minat di bidang otomotif (mobil) Disiplin,
tegas dan memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat Mandiri dan siap bekerja di industri manufaktur
Sertifikat vaksin COVID-19 (dosis 1-3) Surat Keterangan Kelakuan Baik: Surat Keterangan Kepolisian
Negara Republik Indonesia (SKCK).Itulah lowongan kerja PT Honda Prospect Motor, selamat mencoba
dan semoga berhasil.Update berita Tribun Jambi di Google News
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Summary Fenomena Sarjana Pengangguran Di Indonesia. Pengangguran merupakan permasalahan
yang kerap terjadi di negara berkembang dengan jumlah penduduk yang padat, seperti
Indonesia. Pengangguran yang terjadi di Indonesia dan berbagai negara lain umumnya
disebabkan karena jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia belum mampu memenuhi
tenaga kerja yang ada. Mengacu data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada Februari
2022 tingkat pengangguran di Indonesia tercatat sebesar 5,83 persen dari total penduduk
usia kerja sejumlah 208,54 juta orang.

Fenomena Sarjana Pengangguran Di Indonesia. Pengangguran merupakan permasalahan yang kerap
terjadi di negara berkembang dengan jumlah penduduk yang padat, seperti Indonesia.Pengangguran
yang terjadi di Indonesia dan berbagai negara lain umumnya disebabkan karena jumlah lapangan
pekerjaan yang tersedia belum mampu memenuhi tenaga kerja yang ada.Sehingga kesempatan
memperoleh pekerjaan menjadi terbatas yang menyebabkan pengangguran terus bertambah.Mengacu
data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada Februari 2022 tingkat pengangguran di Indonesia
tercatat sebesar 5,83 persen dari total penduduk usia kerja sejumlah 208,54 juta orang. Meski terjadi
penurunan, BPS menegaskan, tingkat pengangguran masih lebih tinggi dari kondisi sebelum
pandemi.Dilansir dari laman republika.id kondisi Ini menunjukkan bahwa situasi pasar tenaga kerja di
Indonesia belum dapat dikatakan sepenuhnya pulih. Yang lebih parahnya lagi, tingkat pengangguran
tertinggi berasal dari kalangan berpendidikan tinggi. Dilansir dari laman kompas. com Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengatakan tingkat pengangguran terbuka (TPT) saat ini banyak berasal
dari jenjang pendidikan tinggi.Hal itu bisa dilihat dari persentase penyerapan penduduk usia kerja yang
terdiri dari, lulusan SD sebanyak 37,41 persen, lulusan SMP dan SMA sebanyak 37,34 persen, lulusan SMK
12 persen, dan lulusan pendidikan tinggi setingkat universitas dan diploma sebanyak 12 persen. Data
tersebut menunjukkan betapa rendahnya serapan penduduk usia kerja yang berasal dari lulusan
pendidikan tinggi.Fenomena Sarjana PengangguranZaman dahulu menjadi sarjana merupakan
kebanggaan tersendiri bagi setiap orang. Pasalnya jumlah sarjana sangat terbatas, sehingga kesempatan
bekerja pun terbuka luas. Tidak ada istilah persaingan, semua sarjana pasti dengan mudah mendapatkan
pekerjaan layak dengan pendapatan yang sangat memuaskan.Namun sekarang kondisinya berubah.
Menjadi sarjana tidak lagi menjadi suatu kebanggaan, bahkan hal itu telah menjadi sesuatu yang lumrah.
Dikarenakan jumlah sarjana yang terus mengalami peningkatan. Dilansir dari laman lokadata.id
Persentase penduduk yang menyelesaikan pendidikan Srata 1 (sarjana) hingga Strata 3 (doktoral) pada
2021 naik 2,2 kali lipat dibandingkan kondisi 10 tahun sebelumnya. Dimana hanya sebagian dari mereka
yang mendapatkan pekerjaan, sebagian lainnya harus rela menjadi sarjana pengangguran.Munculnya
sarjana pengangguran di negara ini tidak terlepas dari beberapa faktor di antaranya jumlah lapangan
pekerjaan yang terbatas, ketidaksesuaian antara skill yang dimiliki dengan kesempatan pekerjaan yang
tersedia, kebiasaan memilih-milih pekerjaan tertentu. Selain itu berdasarkan penelitian yang dilakukan
oleh McKinsey, Unesco, dan ILO pada 2008 diperoleh hasil adanya kesenjangan antara sistem pendidikan
dengan dunia kerja di Indonesia.Makna kesenjangan dalam penjelasan tersebut yaitu lulusan yang
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dihasilkan perguruan tinggi tidak sesuai dengan yang dibutuhkan pengguna kerja, Alhasil mereka harus
bersabar dalam mendapatkan pekerjaan. Selain berbagai faktor tersebut. Seiring dengan perkembangan
teknologi yang semakin canggih, ternyata hal tersebut juga memberikan dampak terhadap peningkatan
jumlah sarjana pengangguran di tanah air.Sebab suatu pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh tangan
manusia, sekarang sudah mengalami otomatisasi melalui pemanfaatan berbagai teknologi canggih.
Selain proses yang cepat, hasil pekerjaannya pun jauh lebih berkualitas. Sehingga hampir sebagian besar
industri atau lembaga lebih mengutamakan pemanfaatan teknologi tersebut daripada jasa
manusia.Tentu fenomena sarjana pengangguran ini tidak boleh terus dibiarkan, keberadaan sarjana
pengangguran harus segera diatasi. Untuk itu Berbagai upaya mesti dilakukan agar jumlah sarjana
pengangguran di tanah air semakin berkurang.Mengatasi Sarjana PengangguranDalam mengatasi
tingginya jumlah sarjana pengangguran yang terdapat di Indonesia ini, ada beberapa upaya yang dapat
dilakukan diantaranya, Pertama, menciptakan pendidikan yang mengutamakan peningkatan life skill
daripada hal-hal yang bersifat teori. Sebab selama ini proses pembelajaran yang berlangsung dalam dunia
pendidikan kita hari ini, selalu lebih mengutamakan terhadap hal-hal yang bersifat teori daripada life skill
.Padahal dalam dunia pekerjaan yang paling dilihat adalah skill atau kemampuan seseorang, bagi mereka
yang memiliki kemampuan yang baik pasti akan mudah untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, begitu
juga sebaliknya.Kedua, menjalin kerjasama antara institusi pendidikan dengan berbagai lembaga industri
atau lembaga tempat bekerja. Langkah ini merupakan upaya link and match antara institusi pendidikan
sebagai tempat memproduksi pekerja dan lembaga industri sebagai tempat bekerja. Upaya ini juga akan
meminimalisir terjadinya ketidaksesuaian antara kemampuan yang dimiliki seseorang dengan pekerjaan
yang tersedia. Oleh karenanya langkah kedua ini sangat penting untuk dilakukan.Ketiga, menumbuhkan
kesadaran setiap lulusan untuk selalu meningkatkan kemampuannya sebelum masuk kedalam dunia
kerja. Sebab seberapa banyak usaha yang dilakukan oleh perguruan tinggi. Namun dari dalam diri
seseorang tidak ada kesadaran untuk meningkatkan kemampuannya maka usaha tersebut tidak ada
nilainya. Sebab yang menentukan seseorang berhasil atau tidak adalah dirinya sendiri. Karenanya sangat
penting bagi setiap orang untuk menumbuhkan semangat dalam dirinya masing-masing untuk terus
meningkatkan kapasitasnya sebelum masuk ke dalam dunia kerja.Demikianlah beberapa upaya yang
dapat dilakukan untuk menekan jumlah sarjana pengangguran di Indonesia. Semoga dengan upayaupaya tersebut kembali menyadarkan mereka untuk bangkit dari keterpurukan, bahkan diharapkan tidak
sekedar mendapatkan pekerjaan, dari tangan mereka dapat tercipta berbagai lapangan pekerjaan baru.
Sehingga persoalan pengangguran yang dihadapi bangsa ini, perlahan dapat segera terselesaikan.
SemogaSimpan nama, email, dan situs web saya pada peramban ini untuk komentar saya berikutnya.
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Summary Buat kamu yang sedang lagi cari kerja, masih nganggur, atau mau pindah kerjaan, yuk
kunjungi Job Fair Nasional yang digelar Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Zaman
now, mencari kerja cukup sulit. Sudah apply ke sana kemari belum juga dapat panggilan
kerja. Terkadang sampai membuat hopeless.

Zaman now, mencari kerja cukup sulit. Sudah apply ke sana kemari belum juga dapat panggilan kerja.
Terkadang sampai membuat hopeless.Belum lagi banyak lowongan kerja bodong. Yang bikin masyarakat
semakin khawatir.Buat kamu yang sedang lagi cari kerja, masih nganggur, atau mau pindah kerjaan, yuk
kunjungi Job Fair Nasional yang digelar Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).Pameran atau bursa
kerja ini akan diselenggarakan pada 28 Oktober hingga 30 Oktober 2022 di Hall A Jakarta Convention
Center (JCC), Senayan. Menariknya, acara ini bisa kamu ikuti secara gratis.
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Summary Pekan ini, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memastikan
penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) atau subsidi gaji tahap 7 disalurkan melalui PT Pos
Indonesia (Persero). Pekerja yang memenuhi syarat dan terdaftar sebagai penerima bantuan
bisa datang ke kantor pos demi BLT Rp600.000. Disadur dari akun resmi Twitter Kemnaker,
@KemnakerRI, data calon penerima BSU 2022 yang disalurkan oleh PT Pos Indonesia
dilakukan setelah penyaluran BSU melalui Bank Himbara terselesaikan semuanya. "Data
calon penerima BSU yang disalurkan oleh PT Pos Indonesia akan disalurkan pada tahap VII,
yakni setelah penyaluran BSU melalui Bank Himbara terselesaikan semuanya," tulis
Kemnaker. Scara keseluruhan, BSU tahap I sampai VI tersalurkan kepada 9.209.089 orang
atau setara 71,64% dari target 14,6 juta pekerja.

Pekan ini, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memastikan penyaluran
bantuan subsidi upah (BSU) atau subsidi gaji tahap 7 disalurkan melalui PT Pos Indonesia
(Persero).Pekerja yang memenuhi syarat dan terdaftar sebagai penerima bantuan bisa datang ke kantor
pos demi BLT Rp600.000.Disadur dari akun resmi Twitter Kemnaker, @KemnakerRI, data calon penerima
BSU 2022 yang disalurkan oleh PT Pos Indonesia dilakukan setelah penyaluran BSU melalui Bank Himbara
terselesaikan semuanya."Data calon penerima BSU yang disalurkan oleh PT Pos Indonesia akan
disalurkan pada tahap VII, yakni setelah penyaluran BSU melalui Bank Himbara terselesaikan semuanya,"
tulis Kemnaker.Scara keseluruhan, BSU tahap I sampai VI tersalurkan kepada 9.209.089 orang atau setara
71,64% dari target 14,6 juta pekerjaMenteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mencatat penyaluran BSU
2022 diharapkan dapat terselesaikan pada akhir Oktober 2022. Sedangkan masyarakat yang merasa
sudah ditetapkan sebagai calon penerima BSU namun belum ditetapkan sebagai penerima, diharapkan
terus memantau status penyaluran di akun SIAPKerja atau laman web bsu.kemnaker.go.id."Silahkan cek
melalui akun SIAPKerja. Di situ yang eligible atau eligible tapi tidak memenuhi syarat karena sudah
menerima bantuan lain, tidak punya nomor rekening (Bank Himbara), itu bisa dicek," ujarnya dikutip dari
Okezone, Selasa, 25 Oktober 2022.Menurut data Kemnaker, setidaknya ada 1,4 juta pekerja yang akan
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mendapatkan BSU Rp600. 000 di kantor pos. Namun data ini akan terus diperbaharui.Untuk lebih
jelasnya, berikut ini syarat, proses hingga mengecek status penerima BSU 2022:Berikut ini syarat
penerima BSU:1. Warga Negara Indonesia (WNI)2. Peserta aktif program jaminan sosial BPJS
Ketenagakerjaan s/d Juli 20223. Gaji/upah paling banyak Rp3,5 juta. Pekerja/buruh yang bekerja di
wilayah dengan UMP/UMK lebih besar dari Rp3,5 juta, maka persyaratan gaji menjadi paling banyak
sebesar UMP/UMK dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu penuh4. Bukan PNS, TNI dan Polri5. Belum
menerima program kartu prakerja, program keluarga harapan dan bantuan produktif untuk usaha
mikroApabila dikemudian hari ditemukan bahwa penerima BSU ternyata tidak memenuhi persyaratan,
maka yang bersangkutan wajib mengembalikan dana BSU yang diterima ke Kas Negara. Hal ini sesuai
Permenaker Nomor 10 Tahun 2022.Berikut ini proses pencairan BSU:1. Kantor BPJS Ketenagakerjaan
mengirimkan data calon penerima BSU yang telah memenuhi persyaratan kepada Kementerian
Ketenagakerjaan.2. Kementerian Ketenagakerjaan melakukan pengecekan dan pemadanan data calon
penerima yang disampaikan oleh BPJS Ketenagakerjaan.3. Apabila terdapat data anomali, maka
Kemnkaer akan mengembalikan data untuk diperbaiki BPJS Ketenagakerjaan.4. Hasil pengecekan dan
pemadanan data calon penerima BSU selanjutnya akan ditetapkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran untuk
dilakukan proses pencairan dana BSU melalui kantor KPPN.5. Dana BSU yang sudah dicairkan selanjutnya
dilakukan pemindahbukuan/transfer ke rekening penerima bantuan pemerintah melalui Bank Himpunan
Bank Milik Negara (Himbara), Bank Syariah Indonesia untuk Provinsi Aceh dan PT Pos Indonesia bagi yang
tidak memiliki rekening di Bank HimbaraMengecek BSU 2022:1. Mengecek penerima BSU 2022 di website
kemnaker.go.id:- Kunjungi website kemnaker.go.id- Daftar akun. Jika belum memiliki akun, maka Anda
harus melakukan pendaftaran. Lengkapi pendaftaran akun. Aktivasi akun dengan menggunakan kode
OTP yang akan dikirimkan ke nomor handphone Anda.- Masuk. Login ke akun Anda.- Lengkapi Profil.
Lengkapi profil biodata diri Anda berupa foto profil, tentang Anda, status pernikahan, dan tipe lokasi.Cek notifikasi. Setelah itu, Anda akan mendapatkan notifikasi dengan tahapan:Tahap 1 : TerdaftarAnda
akan mendapatkan notifikasi jika terlah terdaftar sebagai calon penerima BSU sesuai dengan tahapan
penyerahan data calon penerima BSU dari BPJS Ketenagakerjaan kepada Kementerian
Ketenagakerjaan.Tahap 2: DitetapkanAnda akan mendapatkan notifikasi apabila telah ditetapkan sebagai
penerima BSU.Tahap 3: Tersalurkan ke Rekening AndaAnda akan mendapatkan notifikasi kalau dana BSU
telah tersalurkan ke rekening bank Himbara (Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN) atau Bank Syariah Indonesia
(BSI) khusus yang bekerja di wilayah Aceh.Penyaluran melalui PT Pos Indonesia akan disampaikan melalui
surat pemberitahuan kepada penerima BSU sebagai dasar pencairan dana.2. Cara cek penerima BLT
subsidi di BPJS Ketenagakerjaan- Kunjungi bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id.- Lihat di bagian bawah, akan
ada bagian cek penerima BSU- Isi data yang diminta meliputi NIK, nama lengkap, tanggal lahir, nama ibu
kandung, nomor ponsel terbaru dan email.- Setelah data lengkap diisi, klik lanjutkan.- Apabila Anda
terdaftar sebagai penerima BSU, keterangan yang muncul sebagai berikut: Anda lolos verifikasi BPJS
Ketenagakerjaan sebagai calon penerima BSU, untuk validasi selanjutnya akan dilakukan oleh Kemnaker.
Proses verifikasi dan validasi dilakukan sesuai dengan Permenaker Nomor 10 Tahun 2022.
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Neutral

Summary BSU tahap 7 direncanakan proses penyalurannya dapat dicairkan melalui kantor pos, setelah
semua proses penyaluran di Bank Himbara selesai disalurkan. Kementerian Ketenagakerjaan
Republik Indonesia (Kemnaker RI) sudah menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) kepada
9.027.385 pekerja atau buruh. Untuk BSU tahap 6 yang direncanakan akan melalui kantor
pos tetapi karena ada perubahan data yang masuk, sehingga masih dilakukan melalui Bank
Himbara. BSU merupakan bantuan sosial yang digulirkan pemerintah dalam rangka bantalan
subsidi karena kenaikan harga BBM.

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker RI) sudah menyalurkan Bantuan Subsidi
Upah (BSU) kepada 9.027.385 pekerja atau buruh.Penyaluran tersebut bertahap dari tahap 1 sampai 6,
di mana BSU tahap sebelumnya disalurkan melalui Bank Himbara.Untuk BSU tahap 6 yang direncanakan
akan melalui kantor pos tetapi karena ada perubahan data yang masuk, sehingga masih dilakukan melalui
Bank Himbara.BSU tahap 7 direncanakan proses penyalurannya dapat dicairkan melalui kantor pos,
setelah semua proses penyaluran di Bank Himbara selesai disalurkan.BSU merupakan bantuan sosial yang
digulirkan pemerintah dalam rangka bantalan subsidi karena kenaikan harga BBM.Target pemerintah
dalam penyaluran anggaran BSU ini senilai Rp9,6 triliun dengan jumlah buruh atau pekerja yang menjadi
sasaran adalah sebanyak 16 juta pekerja.Selain syarat upah yang maksimal Rp3,5 juta syarat lain adalah
pekerja atau buruh harus merupakan pekerja atau buruh yang aktif program BPJS Ketenagakerjaan
sampai dengan Juli 2022.
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Positive

Summary Pencairan BSU tahap 7 bisa diambil di Kantor Pos setelah penyaluran melalui Bank Himbara
selesai. 2. Pencairan BSU 2022 melalui Kantor Pos. Untuk mencairkan BSU tahap 6 di kantor
pos, para penerima BSU bisa langsung mendatangi kantor pos setempat. Meskipun tak
sesuai domisili, bagi penerima BSU tahap 6 bisa melakukan pencairan di kantor pos terdekat.

SUARAMERDEKA.COM - Penyaluran bantuan subsidi upah atau BSU tahap 7 tahun 2022 dicairkan bulan
ini melalui PT Pos Indonesia. Pencairan BSU tahap 7 bisa diambil di Kantor Pos setelah penyaluran melalui
Bank Himbara selesai. Penyaluran dana BSU tahap 7 sebesar Rp600 ribu akan diberikan bagi calon yang
telah memenuhi kriteria. "Adapun, data calon penerima BSU yang disalurkan oleh PT Pos Indonesia akan
disalurkan pada tahap VII, yakni setelah penyaluran BSU melalui Bank Himbara terselesaikan semuanya,"
tulis Kemnaker .Seperti diketahui, sebenarnya penyaluran BSU tahap 6 yang sudah berjalan beberapa
waktu lalu akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia.Namun setelah dilakukan perbaikan data, para calon
penerima dapat menyampaikan data rekening aktif di Bank Himbara. Oleh karena itu, penyaluran BSU
tahap 6 bagi calon penerima yang memiliki rekening aktif di Bank Himbara akan disalurkan melalui Bank
tersebut. Kemnaker berkomitmen menyalurkan BSU per tahap setiap pekan atau per minggu.1.
Pencairan BSU 2022 melalui Bank Himbara - Jika sudah memiliki rekening dari Bank Himbara maka bisa
cek ke ATM dengan cara klik cek saldo pada mesin ATM. - Bila dana sudah masuk rekening, tarik dana
BSU Anda melalui ATM bank Himbara- Atau juga bisa langsung menemui teller Bank Himbara yang
menjadi penyalur BSU 2022 untuk mengambil uang tunai BLT Subsidi Gaji secara langsung. 2. Pencairan
BSU 2022 melalui Kantor PosUntuk mencairkan BSU tahap 6 di kantor pos, para penerima BSU bisa
langsung mendatangi kantor pos setempat. Meskipun tak sesuai domisili, bagi penerima BSU tahap 6 bisa
melakukan pencairan di kantor pos terdekat. "KTP mana saja bisa ambil di kantor pos mana pun. Ini kata
Dirut Kantor pos kemarin pas ketemu saya di Bandung," ujar Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan
Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemenaker Indah Anggoro Putri.- Login kembali ke
109

kemnaker.go.id - Lengkapi Profil dengan menyertakan biodata berupa foto profil, tentang Anda, status
pernikahan dan tipe lokasi. - Cek Pemberitahuan dan akan muncul notifikasi apakah terdapat sebagai
penerima BSU 2022 atau BLT Subsidi Gaji.2. Melalui website BPJS Ketenagakerjaan - Buka link Gulir ke
bawah. - Lalu login dan lengkapi kembali data diri. - Jika Anda terdaftar sebagai penerima BSU, maka akan
muncul centang hijau notifikasi dengan keterangan bahwa Anda telah terdaftar sebagai calon penerima
BSU 2022. Untuk pencairan BSU 2022 bisa melalui 2 cara, yakni melalui Bank Himbara ataupun bisa
melalui PT. Pos Indonesia.Selain itu, Ida memastikan bahwa penyaluran BSU, baik melalui Bank Himbara,
PT Bank Syariah Indonesia (BSI), maupun Pos Indonesia akan bebas dari tambahan biaya sepeser pun.
"Nanti tidak akan biaya tambahan lagi dan semua akan ditanggung oleh pemerintah. Jadi pekerja dan
buruh akan menerima Rp 600. 000 tidak ada pengurangan," ucapnya. "Masyarakat yang merasa sudah
ditetapkan sebagai calon penerima BSU namun belum ditetapkan sebagai penerima, diharapkan untuk
terus memantau status penyaluran di akun SIAPKerja atau laman web tulis Kemnaker. Untuk mengecek
apakah anda merupakan penerima BSU 2022 bisa dilakukan dengan 2 cara yakni melalui website
Kemnaker atau BPJS Ketenagakerjaan.1. Melalui website Kemnaker - Kunjungi link kemnaker.go.id Apabila belum memiliki akun, maka Anda harus melakukan pendaftaran. Lengkapi pendaftaran
akun.Untuk mencairkan dana BSU tahap 6 Rp 600. 000 cukup membawa 2 dokumen berikut. Yakni
membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan juga surat undangan yang menyatakan bahwa Anda
merupakan penerima BSU tahap 6. Selain surat undangan, Anda juga bisa menunjukkan tangkapan layar
atau screenshot status pekerja di portal SiapKerja atau situs bsu.kemenaker.go.id yang menyatakan anda
penerima BSU tahap 6.Tulisan dalam akun BSU yang menyatakan Anda penerima yakni " BSU Anda Telah
Disalurkan". Jika kedua syarat tersebut telah terpenuhi, petugas kantor pos akan segara memproses data
Anda.
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Neutral

Summary Adapun sisa penerima BSU 2022 hingga kini kurang lebih mencapai 5,5 juta berdasarkan
unggahan terbaru dari akun Twitter Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker. Lalu,
kapan BSU tahap 7 cair? Terkait apakah BSU tahap 7 cair hari ini, pihaknya juga meminta
para calon penerima untuk menunggu dan bersabar. BSU tahap 7 atau BLT subsidi gaji tahun
2022 akan cair ke sisa kuota penerima yang belum dapat bantuan tersebut.

BSU tahap 7 atau BLT subsidi gaji tahun 2022 akan cair ke sisa kuota penerima yang belum dapat bantuan
tersebut.Adapun sisa penerima BSU 2022 hingga kini kurang lebih mencapai 5,5 juta berdasarkan
unggahan terbaru dari akun Twitter Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker.Lalu, kapan BSU tahap
7 cair? Apakah Anda termasuk orang yang mendapatkannya yang disalurkan oleh PT Pos
Indonesia?Dikutip dari Twitter Kementerian Ketenagakerjaan RI, disebutkan bahwa sudah ada 9.027.385
pekerja yang menerima BSU 2022 hingga tahap 6.Dalam twit tersebut juga ditegaskan mengenai cara
penyaluran BSU tahap VII."Nantinya juga akan disalurkan via PT POS Indonesia," tulis akun
KemnakerRI.Terkait apakah BSU tahap 7 cair hari ini, pihaknya juga meminta para calon penerima untuk
menunggu dan bersabar.
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Neutral

Summary Lalu apakah kita bisa beli rumah pakai BPJS Ketenagakerjaan?. Ternyata masih ada banyak
manfaat BPJS yang belum kita ketahui selama menjadi peserta, salah satunya adalah bisa
beli rumah dengan BPJS Ketenagakerjaan. Merangkum laman Indonesia Baik, peserta
Jaminan Hari Tua (JHT) di BPJS Ketenagakerjaan bisa beli rumah menggunakan BPJS. Berikut
BPJS Ketenagakerjaan Buat Beli Rumah?

Memiliki hunian adalah salah satu kebutuhan pokok yang paling sulit diwujudkan masyarakat karena
harganya yang tak main-main. Lalu apakah kita bisa beli rumah pakai BPJS Ketenagakerjaan?Ternyata
masih ada banyak manfaat BPJS yang belum kita ketahui selama menjadi peserta, salah satunya adalah
bisa beli rumah dengan BPJS Ketenagakerjaan. Tertarik?Merangkum laman Indonesia Baik, peserta
Jaminan Hari Tua (JHT) di BPJS Ketenagakerjaan bisa beli rumah menggunakan BPJS. Peluang ini diberikan
melalui program Manfaat Layanan Tambahan (MTL).Program Manfaat Layanan Tambahan ini sudah
diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) 17/2021, di mana salah satunya melalui
Kredit Kepemilikan Rumah atau KPR.Berikut BPJS Ketenagakerjaan Buat Beli Rumah? Cek Syarat dan
Caranya!
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Neutral

Summary Bantuan Subsidi Upah atau BSU tahap 7 dijadwalkan mulai cair pekan ini, segera cek
penerima di situs bsu.kemnaker.go.id. Pekerja yang tercatat sebagai penerima BSU tahap 7
berhak menerima bantuan subsidi upah senilai Rp600.000. Sebelum melakukan pencairan
BSU tahap 7, silakan cek status penerima terlebih dahulu melalui situs bsu.kemnaker.go.id.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan mencairkan BSU tahap 7 kepada pekerja
yang memenuhi syarat.

Bantuan Subsidi Upah atau BSU tahap 7 dijadwalkan mulai cair pekan ini, segera cek penerima di situs
bsu.kemnaker.go.id.Pekerja yang tercatat sebagai penerima BSU tahap 7 berhak menerima bantuan
subsidi upah senilai Rp600.000.Sebelum melakukan pencairan BSU tahap 7, silakan cek status penerima
terlebih dahulu melalui situs bsu.kemnaker.go.id.Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan
mencairkan BSU tahap 7 kepada pekerja yang memenuhi syarat.Adapun syarat tersebut telah tertulis
dalam Permenaker No 10 Tahun 2022 yang berisi sebagai berikut.- Pekerja merupakan Warga Negara
Indonesia (WNI).- Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP.- Peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan
sampai dengan Juli 2022.
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Positive

Summary "Bagi Rekanaker yang masih ditetapkan sebagai calon penerima BSU 2022 harap sabar
menunggu ya. "Sebanyak 9.027.385 pekerja telah menerima BSU 2022 hingga tahap VI," tulis
akun resmi Kemnaker. Para pekerja yang sudah ditetapkan sebagai calon penerima BSU 2022
bisa mengecek status pencairan BSU Tahap 6 secara online / daring lewat kemnaker.go.id
sebagai laman resmi Kemnaker. COM- Kementerian tenaga Kerja telah meng-update
penerima bantuan subsidi upah ( BSU ) bagi pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta.

AYOCIREBON. COM - Kementerian tenaga Kerja telah meng-update penerima bantuan subsidi upah (
BSU ) bagi pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta. "Sebanyak 9.027.385 pekerja telah menerima BSU
2022 hingga tahap VI," tulis akun resmi Kemnaker. Kemenaker melanjutkan bahwa masih ada sisa
bantuan subsidi gaji bagi karyawan tahun 2022 yang belum disalurkan. Sisa anggaran masih akan
dicairkan hingga akhir tahun ini melalui PT POS. Setiap pekerja akan menerima Rp600 Ribu."Bagi
Rekanaker yang masih ditetapkan sebagai calon penerima BSU 2022 harap sabar menunggu ya. Nantinya
juga akan disalurkan via PT POS Indonesia," tulisnya lagi.Para pekerja yang sudah ditetapkan sebagai
calon penerima BSU 2022 bisa mengecek status pencairan BSU Tahap 6 secara online / daring lewat
kemnaker.go.id sebagai laman resmi Kemnaker. Sebelum dapat mengaksesnya, kamu harus sudah
memiliki akun yang terdaftar menggunakan NIK, nama lengkap, nama ibu kandung, alamat email, sampai
nomor handphone yang akan menerima kode OTP verifikasi.
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Neutral

Summary Dikutip dari laman BPJS pendafataran BPJS Ketenagakerjaan bisa dilakukan melalui online
yaitu SIPP atau aplikasi JMO. Cara daftar BPJS Ketenagakerjaan yang pertama bisa melalui
SIPP. Pendaftaran BPJS melalui SIPP dilakukan oleh perusahaan, sehingga karyawan hanya
perlu menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Pendaftaran SIPP baru,
perusahaan bisa mengakses situs web Sipp.bpjsketenagakerjaan.go.id. Demikian cara
mendaftar BPJS Ketenagakerjaan untuk keperluan daftar Bantuan Subsidi Upah dan
keperluan lainnya, cara ini mudah untuk dilakukan mengingat anda bisa mengaksesnya
secara online semoga dapat membantu.

Syarat terima BSU diatur dalam Permenaker nomor 10 tahun 2022 yang menyebut satu diantara syarat
yang wajib dipenuhi oleh pekerja adalah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Dengan syarat ini maka
pekerja berpeluang untuk menerima BSU sebesar Rp 600. 000 sebagai bentuk stimulus untuk
pekerja/karyawan yang terdampak dari kenaikan harga BBM.Bagi mereka yang tidak memenuhi
persyaratan BPJS Ketenagakerjaan maka dipastikan tidak bisa mendaftar, oleh sebab itu jika anda
berkeinginan untuk menerima BSU yang kemungkinan akan berlanjut pada tahapan selanjutnya. Selain
menjadi syarat untuk memperoleh BSU, dengan BPJS Ketenagkerjaan menjamin keselamatan kerja bagi
pekerja/karyawan jika mengalami musibah dalam bekerja. Dengan BPJS Ketenagakerjaan Pekerja dan
Perusahaan tempat bekerja sama-sama mermperoleh keuntungan dari sisi jaminan kerja. Sebagaimana
peruntukannya BPSJ Ketenagakerjaan juga dapat digunakan untuk mengakses pelayanan kesehatan
secara gratis. Nah, mengingat pentingnya BPJS Kesehatan untuk keperluan BSU berikut adalah cara-cara
menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.Dikutip dari laman BPJS pendafataran BPJS Ketenagakerjaan bisa
dilakukan melalui online yaitu SIPP atau aplikasi JMO. Cara daftar BPJS Ketenagakerjaan yang pertama
bisa melalui SIPP. Pendaftaran BPJS melalui SIPP dilakukan oleh perusahaan, sehingga karyawan hanya
perlu menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Pendaftaran SIPP baru, perusahaan bisa
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mengakses situs web Sipp.bpjsketenagakerjaan.go.id.Demikian cara mendaftar BPJS Ketenagakerjaan
untuk keperluan daftar Bantuan Subsidi Upah dan keperluan lainnya, cara ini mudah untuk dilakukan
mengingat anda bisa mengaksesnya secara online semoga dapat membantu.1. Klik tombol "Login" untuk
memasuki form login. Kemudian akan terbuka form untukk login. 2. Klik "Daftar SIPP", kemudian isi data
perusahaan dan identitas pengguna. Masukkan NPP (Nomor Pendaftaran Perusahaan) dan devisi
Anda.Jika NPP terdaftar, otomatis nama perusahaan akan terisi. Kemudian klik tombol Next. 3. Aplikasi
akan menampilkan Data User KPJ. Anda harus mengisi Data User KPJ yang berisi kolom tentang peserta,
nama lengkap, tanggal lahir, dan nomor HP. Lalu klik tombol "Daftar". 4. Aplikasi akan menampilkan
verifikasi nomor HP. Anda akan menerima kode OTP yang akan diverifikasi. SIPP akan mengirim email
untuk aktivasi akun.Klik tautan pada email yang diterima, lalu Anda akan login sesuai dengan email dan
password yang sudah didaftarkan. 5. Masukkan alamat email dan password sesuai dengan yang Anda
daftarkan. Kemudian klik tombol "Sign In". 6. Setelah berhasil masuk, aplikasi akan menampilkan
halaman "Mutasi Data". 7. Setelah memiliki SIPP, perusahaan dapat menginput data karyawan sesuai
dengan informasi yang tersedia. Data karyawan akan diverifikasi untuk mendapatkan manfaat BPJS
Ketenagakerjaan.Cara daftar BPJS Ketenagakerjaan juga bisa melalui aplikasi JMO. Adapun cara daftar
BPJS Ketenagakerjaan melalui aplikasi JMO adalah sebagai berikut:1. Cara daftar BPJS Ketenagakerjaan
yang pertama, yaitu bisa melalui aplikasi JMO. Unduh aplikasi JMO terlebih dahulu melalui Play Store
atau App Store. 2. Setelah itu, untuk daftar BPJS Ketenagakerjaan, pilih opsi "Pendaftaran Peserta Baru".
3. Pilih jenis kepesertaan BPU. Kemudian isi data diri berupa NIK, nama lengkap, tanggal lahir, dan alamat.
4. Nantinya akan muncul halaman syarat dan ketentuan yang harus dimengerti, centang kotak
pernyataan pada bagian paling bawah. 5. Sistem akan mengirim OTP ke nomor yang didaftarkan untuk
verifikasi, masukkan kode OTP di kolom yang tersedia.6. Setelah itu, masukkan lokasi bekerja, pekerjaan,
jam kerja, dan penghasilan rata-rata perbulan. 7. Pilih program BPJS Ketenagakerjaan. Ada tiga jenis
program, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT). 8.
Pilih periode pembayaran iyuran. 9. Tinju data diri, lalu lanjutkan ke pembayaran sesuai nominal yang
tertera. 10. Pembayaran bisa dilakukan melalui bank, gerai Indomaret, Tokopedia, dan Alfa group.
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Positive

Summary Organisasi Himpunan Konsultan Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (HKHKI) atau Indonesia
Labor Law Consultant Association (ILLCA) telah sukses menggelar pelantikan pengurus
Cabang Jawa Barat di Gedung Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat pada
Jumat (21/10). Dengan adanya diresmikannya cabang HKHKI di provinsi Jawa Barat yang
kemudian akan diikuti peresmian cabang HKHKI di Jawa Timur akan semakin mengukuhkan
bahwa HKHKI merupakan organisasi independen yang memiliki potensi kuat dapat
menempatkan diri pada posisi strategis dalam perkembangan hukum ketenagakerjaan di
Indonesia. HKHKI yang didirikan pada 2 Agustus 2019 lalu, baru saja merayakan ulang
tahunnya yang ke-3. Sebagai organisasi profesi yang memusatkan diri pada bidang
ketenagakerjaan HAM, HKHKI aktif berkontribusi dalam menciptakan sistem
ketenagakerjaan yang sehat, harmonis, dan berdaya saing internasional.

Organisasi Himpunan Konsultan Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (HKHKI) atau Indonesia Labor Law
Consultant Association (ILLCA) telah sukses menggelar pelantikan pengurus Cabang Jawa Barat di Gedung
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat pada Jumat (21/10).Acara dilanjutkan dengan
Seminar Nasional Hybrid yang dilangsungkan secara luring dan daring dengan tema "Konsekuensi
Perubahan Aturan Alih Daya (OS) bagi Perseroan, BUMN dan Pekerja."HKHKI yang didirikan pada 2
Agustus 2019 lalu, baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-3. Meskipun demikian, puluhan kegiatan
yang edukatif dan membangun telah dilakukan. Sebagai organisasi profesi yang memusatkan diri pada
bidang ketenagakerjaan HAM, HKHKI aktif berkontribusi dalam menciptakan sistem ketenagakerjaan
yang sehat, harmonis, dan berdaya saing internasional.Dr. Ike Farida, S.H, LL.M. selaku Ketua Umum
HKHKI yang merupakan doktor lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia turut memberikan
sambutan. Ike menggaris bawahi perlunya pemerintah untuk membuat aturan yang benar tentang alih
daya karena Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, pemerintah hanya mengeluarkan Permenakertrans
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No. 19 Tahun 2012. Padahal menurut Penjelasan Pasal 10 ayat (1 dan 2) UU No. 8 Tahun 2011 tentang
Perubahan atas UU No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa apabila
Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan terhadap permohonan uji materi yang sifatnya final dan
mengikat maka pemerintah harus menindaklanjutinya dengan: (a) merevisi/amandemen UU tersebut
(yakni UU No. 13/2003), atau (b) mengeluarkan UU baru yang mengatur tentang alih daya.Oleh
karenanya, Ike juga meminta pemerintah untuk membuat UU khusus tentang alih daya. Di mana di
dalamnya harus mengatur tentang sanksi yang dapat memberikan efek jera bagi pengusaha/perusahaan
yang melanggar hak-hak pekerja alih daya. UU tersebut haruslah komprehensif mengatur hak dan
kewajiban para pelaku alih daya secara berkeadilan. Aturan tentang alih daya yang ada sekarang hanya
diatur dalam 3 pasal tentang alih daya, dan aturan tersebut belum cukup serta masih sangat
dangkal.Sebagai pembicara pertama seminar adalah Kadisnakertrans Prov. Jawa Barat yang memaparkan
tentang perlindungan tenaga kerja pasca diberlakukannya UU Cipta Kerja.Adapun pembicara kedua
adalah Dinar sebagai perwakilan dari Kemnaker memaparkan tentang tantangan, isu, dan peluang alih
daya pasca UU Cipta Kerja. Parlindungan sebagai pihak yang mewakili Pengadilan Negeri Bandung
memaparkan tentang konsekuensi alih daya dan pentingnya pembelajaran serta diskusi mendalam
tentang hubungan industrial, dan terakhir adalah Lubis sebagai perwakilan dari Serikat Buruh Sejahtera
Indonesia memaparkan tentang alih daya dari kacamata pekerja.Ketua Umum HKHKI turut
menyampaikan, "HKHKI akan senantiasa mengadakan dan mewadahi berbagai kegiatan dan ajang
berdiskusi dengan perwakilan pemerintah, pekerja, pengusaha, dan tentunya masyarakat Indonesia
sebagai wujud dalam mengembangkan ilmu hukum dan ketenagakerjaan serta menciptakan sistem
ketenagakerjaan yang sehat, harmonis, dan berdaya saing internasional, " ujarnya.Ike juga mengajak para
anggota dan peserta yang hadir untuk bergabung dengan HKHKI dan bergandengan tangan bersama
HKHKI dalam memberikan ide, masukan, maupun informasi kepada pemerintah baik di dunia
ketenagakerjaan maupun bidang lainnya dalam membangun Indonesia yang adil dan sejahtera.Dengan
adanya diresmikannya cabang HKHKI di provinsi Jawa Barat yang kemudian akan diikuti peresmian
cabang HKHKI di Jawa Timur akan semakin mengukuhkan bahwa HKHKI merupakan organisasi
independen yang memiliki potensi kuat dapat menempatkan diri pada posisi strategis dalam
perkembangan hukum ketenagakerjaan di Indonesia.Semarak perayaan ulang tahun HKHKI tidak
berhenti di sini saja, akan ada FGD & Webinar Nasional dengan tema 'PKWT' sekaligus pembukaan cabang
HKHKI di Jawa Timur pada November 2022.
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Summary BALIKPAPAN- Presiden Joko Widodo meninjau penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU)
Tahun 2022 bagi para pekerja yang juga merupakan peserta BPJS Ketenagakerjaan
(BPJAMSOSTEK) di Kota Balikpapan Kalimantan Timur, Selasa (25/10). Pemerintah ingin
memberikan semuanya (pekerja), oleh sebab itu teman- temannya didorong untuk masuk
menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, yang didahulukan yang masuk BPJS
Ketenagakerjaan," jelas Presiden.. "Kenapa kita ambil dari BPJS Ketenagakerjaan? Karena
datanya itu jelas kalau di BPJS Ketenagakerjaan.

BALIKPAPAN - Presiden Joko Widodo meninjau penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahun 2022 bagi
para pekerja yang juga merupakan peserta BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) di Kota Balikpapan
Kalimantan Timur, Selasa (25/10).Saat berdialog dengan para penerima BSU, Jokowi mengimbau kepada
seluruh pekerja untuk memastikan diri terdaftar sebagai peserta BPJAMSOSTEK. "Kenapa kita ambil dari
BPJS Ketenagakerjaan? Karena datanya itu jelas kalau di BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah ingin
memberikan semuanya (pekerja), oleh sebab itu teman- temannya didorong untuk masuk menjadi
peserta BPJS Ketenagakerjaan, yang didahulukan yang masuk BPJS Ketenagakerjaan," jelas Presiden.
Kehadiran Presiden didampingi oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Direktur Utama
BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo, ingin memastikan bahwa bantuan yang diberikan pemerintah
tersebut telah diterima dan digunakan oleh para pekerja untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka.
"Kita kembali menyampaikan Bantuan Subsidi Upah dan juga BLT BBM, dan sampai hari ini BLT BBM telah
tersalur 99,7%, hampir selesai, ini tinggal menyisir yang belum- belum. Kemudian untuk Bantuan Subsidi
Upah sudah tersalurkan 72%, sisanya terus akan kita kebut, kita harapkan dengan bantuan ini komsumsi
masyarakat bisa terjaga, daya beli terjaga, sehingga akan mempengaruhi growth pertumbuhan ekonomi
negara kita," ungkap Jokowi. Selanjutnya Anggoro Eko Cahyo mengucapkan terima kasih atas
kepercayaan pemerintah yang kembali menunjuk BPJAMSOSTEK sebagai mitra penyedia data calon
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penerima BSU sejak tahun 2020. Lebih jauh pihaknya menjelaskan bahwa untuk wilayah Kalimantan
Timur total peserta aktif BPJAMSOSTEK mencapai 572 ribu. Dari jumlah tersebut 83 persen atau 475 ribu
peserta memenuhi kriteria dan 251ribu di antaranya telah menerima BSU. "Secara nasional hingga saat
ini kami telah menyerahkan sebanyak 15,6 juta data kepada Kemnaker. Data ini kami serahkan secara
bertahap sejak bulan september karena mengedepankan kehati-hatian dan keakuratan. BPJAMSOSTEK
terus berkomitmen untuk mendukung pemerintah dalam mencapai target penyaluran BSU,"terang
Anggoro. Seperti yang diketahui bahwa sesuai Permenaker nomor 10 tahun 2022, salah satu kriteria
penerima BSU adalah pekerja yang menjadi peserta aktif BPJAMSOSTEK. Sehingga dapat dikatakan
bahwa program ini merupakan bentuk penghargaan dari pemerintah bagi pemberi kerja yang telah
mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta BPJAMSOSTEK. Anggoro mengingatkan kepada para pekerja
untuk berhati-hati dan tidak mudah percaya terhadap segala bentuk permintaan data pribadi yang
mengatasnamakan BPJAMSOSTEK maupun BSU. Bagi pekerja yang ingin mengetahui apakah dirinya layak
sebagai calon penerima BSU, dapat dilakukan dengan mengakses kanal resmi melalui
bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. Selain manfaat tambahan seperti BSU, dengan menjadi peserta
BPJAMSOSTEK, tentu pekerja akan lebih produktif karena terlindungi oleh 5 program jaminan sosial
ketenagakerjaan yang mampu memberikan rasa aman dari risiko kecelakaan kerja, kematian serta
memiliki hari tua yang sejahtera. "Semoga tujuan diselenggarakannya BSU ini dapat dirasakan
manfaatnya oleh seluruh pekerja Indonesia, dan seperti yang disampaikan Pak Presiden Jokowi barusan,
kita mendorong kepada seluruh pemberi kerja untuk memastikan para pekerjanya terlindungi jaminan
sosial ketenagakerjaan, serta tertib dalam melaporkan besaran upah dan pembayaran iuran. Sehingga
apabila nantinya ada program lanjutan dari pemerintah, para pekerjanya bisa mendapatkan bantuan
subsidi upah atau bantuan lainnya yang berdasarkan data kepesertaan BPJAMSOSTEK," pungkas
Anggoro. Sementara itu di tempat terpisah, Budi Wahyudi selaku Kepala BPJS Ketenagakerjaan Palangka
Raya menambahkan bahwa untuk mempercepat proses dan ketepatan penyaluran BSU kepada semua
pekerja, BPJS Ketenagakerjaan membuka kanal pengumpulan data yang hanya dapat dilakukan oleh
Pemberi Kerja/ HRD/ Personalia Perusahaan, yaitu melalui aplikasi resmi Sistem Informasi Pelaporan
Perusahaan atau biasa disebut SIPP. "Untuk menghindari informasi yang tidak benar dan menyesatkan,
bagi pekerja yang ingin mengetahui apakah dirinya layak sebagai calon penerima BSU atau tidak, dapat
mengakses kanal resmi melalui bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id," ujar Budi.
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Summary BALIKPAPAN- Presiden Joko Widodo meninjau penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahun
2022 bagi para pekerja yang juga merupakan peserta BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK)
di Kota Balikpapan Kalimantan Timur, Selasa (25/10). Pemerintah ingin memberikan
semuanya (pekerja), oleh sebab itu teman- temannya didorong untuk masuk menjadi peserta
BPJS Ketenagakerjaan, yang didahulukan yang masuk BPJS Ketenagakerjaan," jelas Presiden..
"Kenapa kita ambil dari BPJS Ketenagakerjaan? Karena datanya itu jelas kalau di BPJS
Ketenagakerjaan.

BALIKPAPAN - Presiden Joko Widodo meninjau penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahun 2022 bagi
para pekerja yang juga merupakan peserta BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) di Kota Balikpapan
Kalimantan Timur, Selasa (25/10).Saat berdialog dengan para penerima BSU, Jokowi mengimbau kepada
seluruh pekerja untuk memastikan diri terdaftar sebagai peserta BPJAMSOSTEK. "Kenapa kita ambil dari
BPJS Ketenagakerjaan? Karena datanya itu jelas kalau di BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah ingin
memberikan semuanya (pekerja), oleh sebab itu teman- temannya didorong untuk masuk menjadi
peserta BPJS Ketenagakerjaan, yang didahulukan yang masuk BPJS Ketenagakerjaan," jelas Presiden.
Kehadiran Presiden didampingi oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Direktur Utama
BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo, ingin memastikan bahwa bantuan yang diberikan pemerintah
tersebut telah diterima dan digunakan oleh para pekerja untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka.
"Kita kembali menyampaikan Bantuan Subsidi Upah dan juga BLT BBM, dan sampai hari ini BLT BBM telah
tersalur 99,7%, hampir selesai, ini tinggal menyisir yang belum- belum. Kemudian untuk Bantuan Subsidi
Upah sudah tersalurkan 72%, sisanya terus akan kita kebut, kita harapkan dengan bantuan ini komsumsi
masyarakat bisa terjaga, daya beli terjaga, sehingga akan mempengaruhi growth pertumbuhan ekonomi
negara kita," ungkap Jokowi. Selanjutnya Anggoro Eko Cahyo mengucapkan terima kasih atas
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kepercayaan pemerintah yang kembali menunjuk BPJAMSOSTEK sebagai mitra penyedia data calon
penerima BSU sejak tahun 2020. Lebih jauh pihaknya menjelaskan bahwa untuk wilayah Kalimantan
Timur total peserta aktif BPJAMSOSTEK mencapai 572 ribu. Dari jumlah tersebut 83 persen atau 475 ribu
peserta memenuhi kriteria dan 251ribu di antaranya telah menerima BSU. "Secara nasional hingga saat
ini kami telah menyerahkan sebanyak 15,6 juta data kepada Kemnaker. Data ini kami serahkan secara
bertahap sejak bulan september karena mengedepankan kehati-hatian dan keakuratan. BPJAMSOSTEK
terus berkomitmen untuk mendukung pemerintah dalam mencapai target penyaluran BSU,"terang
Anggoro. Seperti yang diketahui bahwa sesuai Permenaker nomor 10 tahun 2022, salah satu kriteria
penerima BSU adalah pekerja yang menjadi peserta aktif BPJAMSOSTEK. Sehingga dapat dikatakan
bahwa program ini merupakan bentuk penghargaan dari pemerintah bagi pemberi kerja yang telah
mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta BPJAMSOSTEK. Anggoro mengingatkan kepada para pekerja
untuk berhati-hati dan tidak mudah percaya terhadap segala bentuk permintaan data pribadi yang
mengatasnamakan BPJAMSOSTEK maupun BSU. Bagi pekerja yang ingin mengetahui apakah dirinya layak
sebagai calon penerima BSU, dapat dilakukan dengan mengakses kanal resmi melalui
bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. Selain manfaat tambahan seperti BSU, dengan menjadi peserta
BPJAMSOSTEK, tentu pekerja akan lebih produktif karena terlindungi oleh 5 program jaminan sosial
ketenagakerjaan yang mampu memberikan rasa aman dari risiko kecelakaan kerja, kematian serta
memiliki hari tua yang sejahtera. "Semoga tujuan diselenggarakannya BSU ini dapat dirasakan
manfaatnya oleh seluruh pekerja Indonesia, dan seperti yang disampaikan Pak Presiden Jokowi barusan,
kita mendorong kepada seluruh pemberi kerja untuk memastikan para pekerjanya terlindungi jaminan
sosial ketenagakerjaan, serta tertib dalam melaporkan besaran upah dan pembayaran iuran. Sehingga
apabila nantinya ada program lanjutan dari pemerintah, para pekerjanya bisa mendapatkan bantuan
subsidi upah atau bantuan lainnya yang berdasarkan data kepesertaan BPJAMSOSTEK," pungkas
Anggoro. Sementara itu di tempat terpisah, Budi Wahyudi selaku Kepala BPJS Ketenagakerjaan Palangka
Raya menambahkan bahwa untuk mempercepat proses dan ketepatan penyaluran BSU kepada semua
pekerja, BPJS Ketenagakerjaan membuka kanal pengumpulan data yang hanya dapat dilakukan oleh
Pemberi Kerja/ HRD/ Personalia Perusahaan, yaitu melalui aplikasi resmi Sistem Informasi Pelaporan
Perusahaan atau biasa disebut SIPP. "Untuk menghindari informasi yang tidak benar dan menyesatkan,
bagi pekerja yang ingin mengetahui apakah dirinya layak sebagai calon penerima BSU atau tidak, dapat
mengakses kanal resmi melalui bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id," ujar Budi.
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Summary Menurut Moeldoko hal itu ditujukan agar RUU PPRT tidak tumpang tindih dengan UU lain
yang ada, demikian disampaikan dalam jumpa pers selepas rapat penyempurnaan RUU PRT
oleh Kantor Staf Presiden RI (KSP) di Gedung Bina Graha, Jakarta, Selasa. Moeldoko
mengungkapkan sebelum rapat penyempurnaan RUU PPRT digelar, pada Selasa pagi KSP
sempat menerima seorang pekerja rumah tangga yang menjadi korban kekerasan fisik,
pelecehan fisik, dan pengurangan gaji. Menurut Moeldoko KSP telah melakukan
pendampingan kepada yang bersangkutan terutama untuk kebutuhan penanganan medis di
Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto. KSP diketahui sebelumnya telah
membentuk Gugus Tugas Percepatan Pembahasan RUU PPRT yang melibatkan Kementerian
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dam Kebudayaan, Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Kementerian Sosial, Kejaksaan RI dan Kepolisian RI.

Kepala Staf Kepresidenan RI Moeldoko menyatakan pihaknya akan mengsinkronisasi Rancangan UndangUndang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) agar mengakomodir hubungan pekerja
industrial.Menurut Moeldoko hal itu ditujukan agar RUU PPRT tidak tumpang tindih dengan UU lain yang
ada, demikian disampaikan dalam jumpa pers selepas rapat penyempurnaan RUU PRT oleh Kantor Staf
Presiden RI (KSP) di Gedung Bina Graha, Jakarta, Selasa."Karena ada UU Kekerasan Seksual, (UU)
Perlindungan Anak, (UU) Perdagangan Orang, KDRT, dan seterusnya. Akan kita sinkronisasi sehingga UU
PPRT mengakomodir hubungan pekerja industrial," katanya.Untuk itu Moeldoko juga mengutarakan
perlunya pembedaan antara rumusan pekerja yang berkenaan aspek sosiokultural dengan pekerja
berdasarkan hubungan industrial."Ini harus clear karena berkaitan dengan unsur-unsur bisnis yang
sosiokultur berkaitan membantu kekerabatan. Nanti akan diatur dengan baik," ujarnya.Moeldoko
mengungkapkan sebelum rapat penyempurnaan RUU PPRT digelar, pada Selasa pagi KSP sempat
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menerima seorang pekerja rumah tangga yang menjadi korban kekerasan fisik, pelecehan fisik, dan
pengurangan gaji.Menurut Moeldoko KSP telah melakukan pendampingan kepada yang bersangkutan
terutama untuk kebutuhan penanganan medis di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot
Soebroto."Intinya yang bersangkutan ingin sampaikan kepada penyusun RUU ini (agar) semakin giat.
Tujuannya RUU bisa cepat diselesaikan dan tidak ada lagi korban seperti ini," tutup Moeldoko.KSP
diketahui sebelumnya telah membentuk Gugus Tugas Percepatan Pembahasan RUU PPRT yang
melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dam Kebudayaan, Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak, Kementerian Sosial, Kejaksaan RI dan Kepolisian RI.Sementara itu Wakil Menteri
Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej pada akhir September lalu sempat menyampaikan bahwa
pembahasan RUU PPRT oleh pemerintah akan dilakukan setelah RUU itu disahkan di paripurna sebagai
inisiatif DPR RI."Kita pemerintah pasif, kita baru bisa membahas RUU itu secara prosedural jika DPR telah
mengesahkan itu di paripurna sebagai inisiatif DPR," ujar Edward.Secara prosedur, lanjut dia, pemerintah
juga tidak dapat melakukan intevensi untuk mendorong DPR agar RUU PPRT itu segera diparipurnakan.
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Positive

Summary Menurut Moeldoko hal itu ditujukan agar RUU PPRT tidak tumpang tindih dengan UU lain
yang ada, demikian disampaikan dalam jumpa pers selepas rapat penyempurnaan RUU PRT
oleh Kantor Staf Presiden RI (KSP) di Gedung Bina Graha, Jakarta, Selasa. Moeldoko
mengungkapkan sebelum rapat penyempurnaan RUU PPRT digelar, pada Selasa pagi KSP
sempat menerima seorang pekerja rumah tangga yang menjadi korban kekerasan fisik,
pelecehan fisik, dan pengurangan gaji.

Kepala Staf Kepresidenan RI Moeldoko menyatakan pihaknya akan mengsinkronisasi Rancangan UndangUndang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) agar mengakomodir hubungan pekerja
industrial.Menurut Moeldoko hal itu ditujukan agar RUU PPRT tidak tumpang tindih dengan UU lain yang
ada, demikian disampaikan dalam jumpa pers selepas rapat penyempurnaan RUU PRT oleh Kantor Staf
Presiden RI (KSP) di Gedung Bina Graha, Jakarta, Selasa."Karena ada UU Kekerasan Seksual, (UU)
Perlindungan Anak, (UU) Perdagangan Orang, KDRT, dan seterusnya. Akan kita sinkronisasi sehingga UU
PPRT mengakomodir hubungan pekerja industrial," katanya.Untuk itu Moeldoko juga mengutarakan
perlunya pembedaan antara rumusan pekerja yang berkenaan aspek sosiokultural dengan pekerja
berdasarkan hubungan industrial."Ini harus clear karena berkaitan dengan unsur-unsur bisnis yang
sosiokultur berkaitan membantu kekerabatan. Nanti akan diatur dengan baik," ujarnya.Moeldoko
mengungkapkan sebelum rapat penyempurnaan RUU PPRT digelar, pada Selasa pagi KSP sempat
menerima seorang pekerja rumah tangga yang menjadi korban kekerasan fisik, pelecehan fisik, dan
pengurangan gaji.Menurut Moeldoko KSP telah melakukan pendampingan kepada yang bersangkutan
terutama untuk kebutuhan penanganan medis di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot
Soebroto."Intinya yang bersangkutan ingin sampaikan kepada penyusun RUU ini (agar) semakin giat.
Tujuannya RUU bisa cepat diselesaikan dan tidak ada lagi korban seperti ini," tutup Moeldoko.KSP
diketahui sebelumnya telah membentuk Gugus Tugas Percepatan Pembahasan RUU PPRT yang
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melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dam Kebudayaan, Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak, Kementerian Sosial, Kejaksaan RI dan Kepolisian RI.Sementara itu Wakil Menteri
Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej pada akhir September lalu sempat menyampaikan bahwa
pembahasan RUU PPRT oleh pemerintah akan dilakukan setelah RUU itu disahkan di paripurna sebagai
inisiatif DPR RI."Kita pemerintah pasif, kita baru bisa membahas RUU itu secara prosedural jika DPR telah
mengesahkan itu di paripurna sebagai inisiatif DPR," ujar Edward.Secara prosedur, lanjut dia, pemerintah
juga tidak dapat melakukan intevensi untuk mendorong DPR agar RUU PPRT itu segera diparipurnakan.
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Summary Menurut Moeldoko hal itu ditujukan agar RUU PPRT tidak tumpang tindih dengan UU lain
yang ada, demikian disampaikan dalam jumpa pers selepas rapat penyempurnaan RUU PRT
oleh Kantor Staf Presiden RI (KSP) di Gedung Bina Graha, Jakarta, Selasa. Moeldoko
mengungkapkan sebelum rapat penyempurnaan RUU PPRT digelar, pada Selasa pagi KSP
sempat menerima seorang pekerja rumah tangga yang menjadi korban kekerasan fisik,
pelecehan fisik, dan pengurangan gaji. Menurut Moeldoko KSP telah melakukan
pendampingan kepada yang bersangkutan terutama untuk kebutuhan penanganan medis di
Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto. KSP diketahui sebelumnya telah
membentuk Gugus Tugas Percepatan Pembahasan RUU PPRT yang melibatkan Kementerian
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dam Kebudayaan, Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Kementerian Sosial, Kejaksaan RI dan Kepolisian RI.

Kepala Staf Kepresidenan RI Moeldoko menyatakan pihaknya akan mengsinkronisasi Rancangan UndangUndang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) agar mengakomodir hubungan pekerja
industrial.Menurut Moeldoko hal itu ditujukan agar RUU PPRT tidak tumpang tindih dengan UU lain yang
ada, demikian disampaikan dalam jumpa pers selepas rapat penyempurnaan RUU PRT oleh Kantor Staf
Presiden RI (KSP) di Gedung Bina Graha, Jakarta, Selasa."Karena ada UU Kekerasan Seksual, (UU)
Perlindungan Anak, (UU) Perdagangan Orang, KDRT, dan seterusnya. Akan kita sinkronisasi sehingga UU
PPRT mengakomodir hubungan pekerja industrial," katanya.Untuk itu Moeldoko juga mengutarakan
perlunya pembedaan antara rumusan pekerja yang berkenaan aspek sosiokultural dengan pekerja
berdasarkan hubungan industrial."Ini harus clear karena berkaitan dengan unsur-unsur bisnis yang
sosiokultur berkaitan membantu kekerabatan. Nanti akan diatur dengan baik," ujarnya.Moeldoko
mengungkapkan sebelum rapat penyempurnaan RUU PPRT digelar, pada Selasa pagi KSP sempat
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menerima seorang pekerja rumah tangga yang menjadi korban kekerasan fisik, pelecehan fisik, dan
pengurangan gaji.Menurut Moeldoko KSP telah melakukan pendampingan kepada yang bersangkutan
terutama untuk kebutuhan penanganan medis di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot
Soebroto."Intinya yang bersangkutan ingin sampaikan kepada penyusun RUU ini (agar) semakin giat.
Tujuannya RUU bisa cepat diselesaikan dan tidak ada lagi korban seperti ini," tutup Moeldoko.KSP
diketahui sebelumnya telah membentuk Gugus Tugas Percepatan Pembahasan RUU PPRT yang
melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dam Kebudayaan, Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak, Kementerian Sosial, Kejaksaan RI dan Kepolisian RI.Sementara itu Wakil Menteri
Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej pada akhir September lalu sempat menyampaikan bahwa
pembahasan RUU PPRT oleh pemerintah akan dilakukan setelah RUU itu disahkan di paripurna sebagai
inisiatif DPR RI."Kita pemerintah pasif, kita baru bisa membahas RUU itu secara prosedural jika DPR telah
mengesahkan itu di paripurna sebagai inisiatif DPR," ujar Edward.Secara prosedur, lanjut dia, pemerintah
juga tidak dapat melakukan intevensi untuk mendorong DPR agar RUU PPRT itu segera diparipurnakan.
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Neutral

Summary Adapun untuk saat ini belum ada informasi mengenai pencairan BSU tahap 7 di Kantor POS.
Namun, jika telah ditetapkan sebagai calon penerima BSU 2022, Anda dapat mendatangi
kKantor POS setempat dan membawa KTP serta menunjukkan tangkapan layar dari status
penyaluran bantuan di situs bsu.kemnaker.go.id atau bsu.bpjs.ketenagakerjaan.go.id.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengumumkan Bantuan Subsidi Upah (BSU)
sudah memasuki tahap 6 dan sudah ada 9.027.385 pekerja telah menerima BSU 2022
tersebut. Saat ini, BSU atau BLT subsidi gaji pekerja berikutnya akan memasuki tahap 7.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengumumkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sudah
memasuki tahap 6 dan sudah ada 9.027.385 pekerja telah menerima BSU 2022 tersebut. Saat ini, BSU
atau BLT subsidi gaji pekerja berikutnya akan memasuki tahap 7.Pemerintah melalui Kemenaker
menyebutkan bahwa bagi penerima bantuan yang masih ditetapkan sebagai calon penerima akan
disalurkan via PT Pos Indonesia. "Bagi Rekanaker yang masih ditetapkan sebagai calon penerima BSU
2022 harap sabar menunggu ya. Nantinya juga akan disalurkan via PT POS Indonesia," tulis Kemnaker di
media sosial Twitternya (@KemnakerRI). Penyaluran BSU tahap 7 pun dikabarkan akan disalurkan melalui
PT Pos Indonesia bilamana penyaluran dari Bank Himbara selesai. "Adapun, data calon penerima BSU
yang disalurkan oleh PT Pos Indonesia akan disalurkan pada tahap VII, yakni setelah penyaluran BSU
melalui Bank Himbara terselesaikan semuanya," tulis keterangan Kemnaker. Sebelumnya, penyaluran
tahap 6 BSU sendiri akan dilakukan melalui PT Pos Indonesia. Namun, setelah perbaikan data sejumlah
calon dari penerima BSU dapat menyampaikan data dari rekening yang aktif di Bank Himbara. Maka dari
itu, BSU tahap 6 masih diperuntukkan bagi pekerja yang mempunyai rekening di Bank Himbara. Adapun
untuk saat ini belum ada informasi mengenai pencairan BSU tahap 7 di Kantor POS. Namun, jika telah
ditetapkan sebagai calon penerima BSU 2022, Anda dapat mendatangi kKantor POS setempat dan
membawa KTP serta menunjukkan tangkapan layar dari status penyaluran bantuan di situs
bsu.kemnaker.go.id atau bsu.bpjs.ketenagakerjaan.go.id. Anda bisa memeriksa terlebih dahulu di situs
Kemenaker dan BPJS untuk melihat bilamana anda adalah salah satu pekerja atau buruh yang menerima
bantuan tersebut, berikut adalah beberapa cara memeriksanya.tama Anda tinggal mengunjungi situs
resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan yaitu bsu.kemnaker.go.id. 2. Jika Anda belum mempunyai akun,
Anda dapat mendaftar terlebih dahulu dengan melengkapi pendaftaran akun kemudian aktivasi akun
menggunakan kode OTP yang dikirim kepada nomor handphone Anda. 3. Setelah akun terbuat, Anda
tinggal masuk dan lengkapi profil mulai dari biodata diri, foto profil, tentang Anda, status pernikahan
Anda, hingga tipe lokasi. 4. Jika profil telah lengkap terbuat, Anda bisa tinggal cek notifikasi, jika terdaftar
akan muncul notifikasi "Kamu terdaftar sebagai calon penerima BSU 2022". 5. Setelah itu, Anda bisa klik
bagian "ditetapkan" bilamana Anda telah ditetapkan sebagai penerima dari BSU 2022. 6. Adapun langkah
terakhir klik bagian "Tersalurkan" hal tersebut untuk mengetahui apakah dana BSU telah tersalurkan ke
dalam akun rekening milik Anda. Kemudian, untuk rekening bank seperti bank Himbara (BRI, BNI,
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Mandiri, hingga BTN) ataupun Bank Syariah Indonesia (khusus wilayah Aceh), dana BSU 2022 akan
langsung ditransfer ke dalam akun rekening Anda.1. Pertama yang harus Anda lakukan adalah akses situs
resminya yaitu bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. 2. Isi data diri secara lengkap mulai dari NIK, Nama
Lengkap, Tanggal Lahir, Nama Ibu Kandung, Nomor Handphone, dan alamat Email. Nomor Handphone
dan Email juga harus diperhatikan dengan benar agar dapat menerima informasi dari penyaluran BSU. 3.
Jika data sudah lengkap klik "Lanjutkan". 4. Anda akan menerima notifikasi pada layar yang muncul
mengenai status anda sebagai penerima BSU atau tidak.
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Summary Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, pihaknya akan segera
menyalurkan BSU Rp 600. 000 tahap 7 melalui kantor PT Pos Indonesia. "Adapun, data calon
penerima BSU yang disalurkan oleh PT Pos Indonesia akan disalurkan pada tahap 7, yakni
setelah penyaluran BSU melalui Bank Himbara terselesaikan semuanya," kata Menaker Ida
Fauziyah dalam keterangannya di Jakarta, dikutip dari Merdeka, Selasa (25/10/2022).
Menaker Ida menjelaskan, sebenarnya penyaluran BSU tahap 6 akan dilakukan melalui PT
Pos Indonesia. Jadi minggu ini kita salurkan," terang Menaker Ida.

Kementerian Ketenagakerjaan di tahun 2022 ini terus menyalurkan bantuan subsidi gaji atau Bantuan
Subsidi Upah (BSU) senilai Rp 600.000. Penyaluran BSU tahap 7 akan dilakukan dalam beberapa waktu
mendatang. Diketahui bahwa penyaluran BSU 2022 ini bertujuan memperkuat daya beli masyarakat yang
terdampak kenaikan harga BBM subsidi beberapa waktu lalu. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah mengatakan, pihaknya akan segera menyalurkan BSU Rp 600. 000 tahap 7 melalui kantor PT Pos
Indonesia. Sementara itu, penyaluran BSU tahap 6 masih dilakukan melalui Bank Himbara. "Adapun, data
calon penerima BSU yang disalurkan oleh PT Pos Indonesia akan disalurkan pada tahap 7, yakni setelah
penyaluran BSU melalui Bank Himbara terselesaikan semuanya," kata Menaker Ida Fauziyah dalam
keterangannya di Jakarta, dikutip dari Merdeka, Selasa (25/10/2022). Menaker Ida menjelaskan,
sebenarnya penyaluran BSU tahap 6 akan dilakukan melalui PT Pos Indonesia. Namun setelah dilakukan
perbaikan data, ternyata ada sejumlah calon penerima yang dapat menyampaikan data rekening aktif di
Bank Himbara. Hal itu membuat penyaluran BSU tahap 6 masih diperuntukkan bagi penerima yang
memiliki rekening di Bank Himbara. "Dari data yang tidak dapat tersalurkan kita kembalikan ke BPJS
Ketenagakerjaan, ternyata ada yang bisa dilakukan perbaikan data rekeningnya. Jadi minggu ini kita
salurkan," terang Menaker Ida. Seperti diketahui, data yang tengah diproses pada penyaluran BSU tahap
VI sebanyak 776. 556 orang. Sehingga secara keseluruhan, BSU tahap I sampai VI tersalurkan kepada
9.209.089 orang atau setara 71,64 persen.tahap sebelumnya, syarat penerima BSU tahap VII adalah
sebagai berikut : - Peserta aktif program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan Juli 2022. Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan NIK. - Memiliki gaji/upah paling banyak
sebesar Rp3,5 juta. Sementara bagi Pekerja/Buruh yang bekerja di wilayah dengan upah minimum
provinsi atau kabupaten/kota lebih besar dari Rp3,5 juta, maka persyaratan gaji/upah tersebut menjadi
paling banyak sebesar Upah Minimum Kabupaten/Kota atau Provinsi dibulatkan ke atas hingga ratus
ribuan penuh. - BSU diprioritaskan bagi pekerja/buruh yang belum menerima program Kartu Prakerja,
Program Keluarga Harapan, atau Banpres Produktif untuk Usaha Mikro pada tahun berjalan. - Bukan PNS
dan TNI/POLRI.ekerja atau buruh yang telah ditetapkan sebagai penerima Bantuan Subsidi Upah atau
BSU tahap keenam sudah bisa mengecek rekening masing-masing karena pencairannya mulai dilakukan
sejak pekan kemarin. Seperti yang diketahui, penerima baru bisa memperoleh dana subsidi gaji yang cair
ke rekening ketika sudah mendapatkan notifikasi bahwa BSU 2022 telah tersalurkan. Namun, beberapa
penerima mungkin mengeluhkan sudah mendapatkan notifikasi tersebut, tapi uangnya tak kunjung
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masuk ke rekening. Lantas, mengapa bisa demikian? Menanggapi hal tersebut, Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui akun Instagram menerangkan bahwa itu kemungkinan disebabkan
karena satu hal, yaitu penerima memiliki lebih dari satu rekening Bank Himbara. "Kemungkinan
Rekanaker memiliki lebih dari satu rekening bank Himbara," demikian penjelasannya dikutip dari
unggahan akun Instagram @kemnaker, Selasa (25/10/2022). Jadi sebagai solusi, ketika penerima telah
mendapatkan notifikasi tersalurkan, keterangan bertuliskan "Halo, Dana BSU 2022 untukmu telah
tersalurkan!", diharapkan segera mengecek seluruh rekening Bank Himbara yang dimiliki. Jadi, penerima
tidak perlu khawatir lagi uangnya tak masuk ke rekening. Dana BSU pasti akan tersalurkan dengan baik
jika data penerima sudah benar. Sebagai informasi, dana BSU tahap keenam ini disalurkan kepada 776.
556 penerima. Namun, di tahap ini penyalurkan masih diperuntukkan bagi penerima yang memiliki
rekening bank Himbara. Sementara untuk penyaluran BSU melalui PT Pos Indonesia, itu pasti akan
dilakukan jika penyaluran melalui Bank Himbara sudah terselesaikan seluruhnya. Kemungkinan dana BSU
yang cair lewat kantor pos nantinya akan disalurkan pada tahap mendatang atau ketujuh.
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Positive

Summary Menurut Moeldoko hal itu ditujukan agar RUU PPRT tidak tumpang tindih dengan UU lain
yang ada, demikian disampaikan dalam jumpa pers selepas rapat penyempurnaan RUU PRT
oleh Kantor Staf Presiden RI (KSP) di Gedung Bina Graha, Jakarta, Selasa. Moeldoko
mengungkapkan sebelum rapat penyempurnaan RUU PPRT digelar, pada Selasa pagi KSP
sempat menerima seorang pekerja rumah tangga yang menjadi korban kekerasan fisik,
pelecehan fisik, dan pengurangan gaji. Menurut Moeldoko KSP telah melakukan
pendampingan kepada yang bersangkutan terutama untuk kebutuhan penanganan medis di
Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto. KSP diketahui sebelumnya telah
membentuk Gugus Tugas Percepatan Pembahasan RUU PPRT yang melibatkan Kementerian
Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dam Kebudayaan, Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Kementerian Sosial, Kejaksaan RI dan Kepolisian RI.

Kepala Staf Kepresidenan RI Moeldoko menyatakan pihaknya akan mengsinkronisasi Rancangan UndangUndang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) agar mengakomodir hubungan pekerja
industrial.Menurut Moeldoko hal itu ditujukan agar RUU PPRT tidak tumpang tindih dengan UU lain yang
ada, demikian disampaikan dalam jumpa pers selepas rapat penyempurnaan RUU PRT oleh Kantor Staf
Presiden RI (KSP) di Gedung Bina Graha, Jakarta, Selasa."Karena ada UU Kekerasan Seksual, (UU)
Perlindungan Anak, (UU) Perdagangan Orang, KDRT, dan seterusnya. Akan kita sinkronisasi sehingga UU
PPRT mengakomodir hubungan pekerja industrial," katanya.Untuk itu Moeldoko juga mengutarakan
perlunya pembedaan antara rumusan pekerja yang berkenaan aspek sosiokultural dengan pekerja
berdasarkan hubungan industrial."Ini harus clear karena berkaitan dengan unsur-unsur bisnis yang
sosiokultur berkaitan membantu kekerabatan. Nanti akan diatur dengan baik," ujarnya.Moeldoko
mengungkapkan sebelum rapat penyempurnaan RUU PPRT digelar, pada Selasa pagi KSP sempat
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menerima seorang pekerja rumah tangga yang menjadi korban kekerasan fisik, pelecehan fisik, dan
pengurangan gaji.Menurut Moeldoko KSP telah melakukan pendampingan kepada yang bersangkutan
terutama untuk kebutuhan penanganan medis di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot
Soebroto."Intinya yang bersangkutan ingin sampaikan kepada penyusun RUU ini (agar) semakin giat.
Tujuannya RUU bisa cepat diselesaikan dan tidak ada lagi korban seperti ini," tutup Moeldoko.KSP
diketahui sebelumnya telah membentuk Gugus Tugas Percepatan Pembahasan RUU PPRT yang
melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dam Kebudayaan, Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak, Kementerian Sosial, Kejaksaan RI dan Kepolisian RI.Sementara itu Wakil Menteri
Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej pada akhir September lalu sempat menyampaikan bahwa
pembahasan RUU PPRT oleh pemerintah akan dilakukan setelah RUU itu disahkan di paripurna sebagai
inisiatif DPR RI."Kita pemerintah pasif, kita baru bisa membahas RUU itu secara prosedural jika DPR telah
mengesahkan itu di paripurna sebagai inisiatif DPR," ujar Edward.Secara prosedur, lanjut dia, pemerintah
juga tidak dapat melakukan intevensi untuk mendorong DPR agar RUU PPRT itu segera diparipurnakan.
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Summary Berdasarkan data Kemnaker, setidaknya ada 1,4 juta pekerja yang akan menerima BSU
melalui kantor pos. Pencairan BSU tahap 7 melalui kantor pos ini dilakukan demi
mempercepat proses penyaluran. Lantas, apa saja syarat penerima BSU tahap 7 dan
bagaimana cara mencairkannya melalui kantor pos?. 3. Cara Mencairkan BSU Lewat Kantor
Pos.

BSU tahap 7 akan segera dicairkan melalui PT Pos Indonesia. Melansir akun Twitter resmi Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker), penyaluran BSU tahap 7 melalui Pos Indonesia akan dilakukan setelah
penyaluran BSU melalui Bank Himbara terselesaikan."Adapun, data calon penerima BSU yang disalurkan
oleh PT Pos Indonesia akan disalurkan pada tahap VII, yakni setelah penyaluran BSU melalui Bank
Himbara terselesaikan semuanya," tulis akun @KemnakerRI, Jumat (21/10/2022).Secara keseluruhan
dari tahap 1 hingga tahap 6, BSU telah tersalurkan kepada 9.209.089 orang atau setara 71,64% dari total
target penerima.Berdasarkan data Kemnaker, setidaknya ada 1,4 juta pekerja yang akan menerima BSU
melalui kantor pos. Meski begitu, data tersebut akan terus diperbaharui.Pencairan BSU tahap 7 melalui
kantor pos ini dilakukan demi mempercepat proses penyaluran. Pasalnya, tidak semua pekerja memiliki
rekening Bank Himbara. Padahal, ia memenuhi syarat sebagai penerima BSU.Lantas, apa saja syarat
penerima BSU tahap 7 dan bagaimana cara mencairkannya melalui kantor pos?BSU Tahap 7 1. Syarat
Penerima BSU Tahap 7Untuk bisa menjadi penerima BSU tahap 7, maka pekerja wajib memenuhi
sejumlah persyaratan sebagai berikut:1. Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan
NIK. Peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan Juni
20212. Mempunyai Gaji/Upah paling banyak sebesar Rp 3,5 juta. Pekerja/Buruh bekerja di wilayah
dengan upah minimum provinsi atau kabupaten/kota lebih besar dari Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus
ribu rupiah) maka persyaratan Gaji/Upah tersebut menjadi paling banyak sebesar upah minimum
kabupaten/kota dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan penuh3. Bekerja di wilayah PPKM Level 3 dan
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Level 4 yang ditetapkan pemerintah4. Diutamakan yang bekerja pada sektor industri barang konsumsi,
transportasi, aneka industri, properti dan real estate, perdagangan & jasa kecuali Pendidikan dan
Kesehatan (sesuai klasifikasi data sektoral BPJSTK).2. Cek Penerima BSU Tahap 7Jika kamu merasa sudah
memenuhi persyaratan di atas, maka selanjutnya kamu bisa mengecek apakah nama kamu masuk daftar
penerima BSU tahap 7 atau tidak. Berikut caranya:1. Kunjungi laman kemnaker.go.id2. Apabila belum
memiliki akun, maka kamu harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan mengklik "Daftar Akun"
di pojok kanan atas halaman Web.3. Lengkapi data diri.4. Lakukan aktivasi akun dengan menggunakan
kode OTP yang akan dikirimkan ke nomor handphone yang tertera.5. Login ke dalam akun Kemnaker.6.
Lengkapi profil seperti foto profil, status pernikahan, dan tipe lokasi.7. Pilih cek pemberitahuan.8. Jika
terdaftar, maka selanjutnya akan muncul notifikasi mengenai status penerima BSU3. Cara Mencairkan
BSU Lewat Kantor PosDilansir oleh MNC Portal Indonesia, berikut cara pencairan BSU tahap 7 di kantor
pos:Datang ke kantor pos terdekat dengan membawa surat undangan dari RT/RWBawa KTPBawa Kartu
Keluarga (KK)Demikian informasi singkat tentang BSU tahap 7 yang bakal dicairkan melalui kantor pos.
Apakah kamu termasuk penerimanya?
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Summary Presiden Joko Widodo menyatakan, penyaluran bantuan langsung tunai bahan bakar minyak
atau BLT BBM telah mencapai 99,7 persen. Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat
melakukan kunjungan kerja ke Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (25/10/2022)
siang. Presiden didampingi sejumlah pejabat, seperti Menteri Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Komandan
Paspampres Marsda TNI Wahyu Hidayat Soedjatmiko, serta Deputi Bidang Protokol, Pers,
dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin. Hampir selesai dan tinggal menyisir yang
belum," kata Presiden dalam kunjungan tersebut.

Presiden Joko Widodo menyatakan, penyaluran bantuan langsung tunai bahan bakar minyak atau BLT
BBM telah mencapai 99,7 persen. Sementara itu, penyaluran bantuan subsidi upah mencapai 72 persen.
Selain penyaluran bantuan sosial, pemerintah juga melakukan sejumlah upaya untuk menekan dampak
inflasi.Hal itu disampaikan Presiden Jokowi saat melakukan kunjungan kerja ke Kota Balikpapan,
Kalimantan Timur, Selasa (25/10/2022) siang. Presiden didampingi sejumlah pejabat, seperti Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Sekretaris Kabinet Pramono Anung,
Komandan Paspampres Marsda TNI Wahyu Hidayat Soedjatmiko, serta Deputi Bidang Protokol, Pers, dan
Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin."Sampai hari ini, BLT BBM telah tersalurkan 99,7 persen.
Hampir selesai dan tinggal menyisir yang belum," kata Presiden dalam kunjungan tersebut.BLT BBM
belum semuanya tersalurkan karena terdapat sejumlah daerah di Indonesia yang sulit dijangkau.
Presiden mengatakan, penyaluran bantuan di tempat-tempat tersebut memang perlu penanganan
khusus karena medannya yang sulit. Dalam waktu dekat, penyaluran BLT BBM di tempat-tempat itu akan
segera dilakukan.Dalam kesempatan itu, Presiden juga menyampaikan progres penyaluran bantuan
subsidi upah yang sedang berjalan. Dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022
tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh, warga
dengan gaji maksimal Rp 3,5 juta berhak mendapat subsidi upah Rp 600.000."Untuk bantuan subsidi
upah, sudah tersalurkan 72 persen. Sisanya ini terus akan kami kebut. Diharapkan dengan bantuan ini,
konsumsi masyarakat bisa terjaga, daya beli terjaga, dan memengaruhi pertumbuhan ekonomi, baik di
daerah maupun negara kita," kata Presiden.Sampai hari ini, BLT BBM telah tersalurkan 99,7 persen.
Hampir selesai dan tinggal menyisir yang belum.Mitigasi inflasiSebelumnya, Bank Indonesia menaikkan
suku bunga acuan sebesar 50 basis poin menjadi 4,75 persen pada Oktober 2022. Dibandingkan dengan
sebelumnya, ini tercatat yang tertinggi sejak Maret 2020.Sejumlah pengamat ekonomi memperkirakan
kebijakan itu bisa menekan dampak inflasi di tengah kenaikan harga BBM dan sejumlah barang pokok.
Sebab, kenaikan suku bunga bisa menekan permintaan barang dari warga. Dengan demikian, inflasi bisa
ditekan dari sisi permintaan barang.Presiden mengatakan, pemerintah di tingkat pusat dan daerah juga
melakukan sejumlah upaya untuk menekan dampak inflasi. Salah satu upaya itu adalah pemberian
bantuan dari pemerintah daerah untuk menekan ongkos transportasi pengangkut bahan pokok."Itu juga
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akan mengurangi kenaikan harga barang dan jasa. (Sumber dana) bisa diambil dari belanja tidak terduga
dan 2 persen dari dana transfer umum," kata Presiden.Dalam kunjungan kali ini, Presiden Jokowi bersama
rombongan melihat kondisi Pasar Klandasan, Balikpapan, untuk menyerahkan BLT kepada para pedagang
pasar dan pedagang kaki lima yang ada di kawasan tersebut.Presiden juga menyerahkan sejumlah
bantuan sosial kepada warga di Kantor Pos Cabang Balikpapan. Rombongan Presiden kemudian menuju
Pelabuhan Semayang Balikpapan, meninjau Ibu Kota Nusantara.Sementara itu, untuk menekan angka
inflasi dari kenaikan harga BBM, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kota Balikpapan bersama
pemerintah kota yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Kota Balikpapan (TPID) menggelar pasar
murah di halaman Gedung Parkir Klandasan. Pasar murah ini dibuka selama enam hari, yakni pada 24-29
Oktober 2022.Sebanyak 11 distributor barang pokok terlibat dalam program ini. Harga jual sembako di
sini memiliki selisih harga sekitar Rp 5.000 dari harga pasaran. Misalnya, beras 5 kilogram dijual Rp
43.000, sedangkan di pasaran harganya Rp 48.000.Kepala Kantor Perwakilan BI Balikpapan Bambang
Setyo Pambudi mengatakan, Balikpapan bukan daerah penghasil barang pokok. Sebagian besar
kebutuhan warga didatangkan dari luar daerah, seperti Sulawesi dan Pulau Jawa. Oleh karena itu, saat
sampai di Balikpapan, harga sejumlah barang kebutuhan itu menjadi lebih tinggi."Inflasi di Kota
Balikpapan pada September 2022 sekitar 0,88 persen, tetapi secara tahunan mencapai 6,26 persen.
Oktober ini diharapkan menurun dari bulan sebelumnya karena ada beberapa program yang dilakukan
untuk menekan harga," kata Bambang.
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Neutral

Summary "Belum (disalurkan BSU tahap 7 melalui Kantor Pos). Kalau sudah ternotifikasi dapat BSU di
akun SiapKerja dan atau di Kantor BPJS (Ketenagakerjaan) setempat lalu disebutkan
penyaluran via Kantor Pos maka bisa diambil sebelum akhir November," katanya kepada
Kompas.com, Selasa (25/10/2022). "Kloter terakhir (penyaluran subsidi gaji) via Kantor Pos.
Cara Menerima Dana BSU via Kantor Pos.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (PHI Jamsostek)
Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri mengatakan, penyaluran bantuan subsidi (BSU)
melalui PT Pos Indonesia masih belum dilakukan saat ini.Meski sempat sebelumnya, dirinya menyatakan
bahwa pengambilan subsidi gaji akan dilakukan pada pekan ini. Tetapi, dia memastikan penyaluran BSU
tahap 7 akan tetap dilakukan sebelum akhir November 2022."Belum (disalurkan BSU tahap 7 melalui
Kantor Pos). Kalau sudah ternotifikasi dapat BSU di akun SiapKerja dan atau di Kantor BPJS
(Ketenagakerjaan) setempat lalu disebutkan penyaluran via Kantor Pos maka bisa diambil sebelum akhir
November," katanya kepada Kompas.com, Selasa (25/10/2022).Penyaluran subsidi gaji sebesar Rp 600.
000 per orang melalui PT Pos Indonesia dipastikan menjadi tahap terakhir dari Kemenaker.Maka dari itu,
Kemenaker mengimbau kepada para penerima BSU segera melakukan pengambilan dananya sebelum
akhir November tersebut."Kloter terakhir (penyaluran subsidi gaji) via Kantor Pos. Kalau data sudah habis
ya enggak bisa salurkan BSU lagi," ucap Putri.Cara Menerima Dana BSU via Kantor PosPutri menjelaskan,
para penerima BSU bisa langsung mendatangi Kantor Pos setempat. Meskipun alamat penerima BSU
yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) tak sesuai domisili, namun pencairan BSU akan
dilayani Petugas Kantor Pos."KTP mana saja bisa ambil di Kantor Pos mana pun. Ini kata Dirut Kantor Pos
kemarin pas ketemu saya di Bandung," ujarnya.Adapun syarat mendapatkan BSU di Kantor Pos yakni
membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan menunjukkan tangkapan layar atau screenshot status
pekerja di portal SiapKerja atau situs bsu.kemenaker.go.id yakni "BSU Anda Telah Disalurkan".Jika tidak
bisa mengakses situs tersebut, calon penerima BSU bisa membawa surat keterangan sebagai penerima
BSU dari perusahaan masing-masing."Bukti dari portal SiapKerja juga bisa (lakukan layar
tangkap/capture)," kata Putri.Mesti diingat, untuk bisa menerima BSU di Kantor Pos, calon penerima BSU
harus memastikan status notifikasi di portal SiapKerja Kemenaker yakni "BSU Anda Telah Disalurkan",
bukan berstatus sebagai "Calon Penerima BSU" maupun verifikasi.
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Summary PT Honda Prospect Motors membuka lowongan pekerjaan dengan 10 posisi yang tersedia.
Inilah 10 posisi yang tersedia dalam lowongan pekerjaan yang dibuka oleh PT Honda
Prospect Motors seperti dilansir PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari Instagram Kemnaker.
Batas akhir dari pendaftaran untuk lowongan pekerjaan ini yakni sampai 31 Desember 2022.
Anda bisa melihat kualifikasi dan persyaratan lowongan pekerjaan melalui link berikut
https://www.hpm.co.id/career/.

PT Honda Prospect Motors membuka lowongan pekerjaan dengan 10 posisi yang tersedia.Batas akhir
dari pendaftaran untuk lowongan pekerjaan ini yakni sampai 31 Desember 2022.Anda bisa melihat
kualifikasi
dan
persyaratan
lowongan
pekerjaan
melalui
link
berikut
https://www.hpm.co.id/career/.Inilah 10 posisi yang tersedia dalam lowongan pekerjaan yang dibuka
oleh PT Honda Prospect Motors seperti dilansir PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari Instagram
Kemnaker.1. Industrial Relation Staff2. Engine Production Staff3. Frame Production Staff4. Field
Operation Service Staff5. Dealer Technician Trainer6. Quality Control Staff7. Body Production Staff8.
Assembly Engine Staff9. IT Support Staff10. Factory Strategy Planning StaffLokasi: Karawang.
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Summary Cara mengecek BSU 2022 yang sudah cair bisa dilakukan dengan mudah. Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah sebelumnya juga mengatakan bahwa penyaluran BSU 2022 ini
diharapkan bisa tuntas pada akhir Oktober 2022 mendatang. Lantas, bagaimanakah cara
mengecek BSU 2022 yang sudah cair? Jika mendapat notifikasi ini, berarti Anda sudah
terdaftar sebagai calon penerima BSU 2022.

Cara mengecek BSU 2022 yang sudah cair bisa dilakukan dengan mudah. Dengan memahaminya,
masyarakat tidak perlu bingung lagi ketika ingin memeriksa statusnya terkait penyaluran bantuan subsidi
upah yang diberikan oleh pemerintah ini.Mengutip informasi dari Pemberitaan MPI, terbaru pemerintah
telah mencairkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahap ke-7. Berbeda dengan sebelumnya, untuk pencairan
BSU tahap ini akan dilakukan melalui Pos Indonesia.Adapun untuk alasannya sendiri, pencairan melalui
Pos Indonesia ini ditujukan untuk mempercepat proses penyaluran, karena tidak semua karyawan yang
terdaftar memiliki rekening Bank Himbara.Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah sebelumnya juga
mengatakan bahwa penyaluran BSU 2022 ini diharapkan bisa tuntas pada akhir Oktober 2022
mendatang.Selain itu, bagi masyarakat yang sudah terdaftar sebagai calon penerima namun belum
ditetapkan sebagai penerima dihimbau untuk terus memantau status penyalurannya di laman Bsu
Kemnaker atau di akun SIAPKerja.Lantas, bagaimanakah cara mengecek BSU 2022 yang sudah cair?
Berikut ulasannya seperti dikutip dari laman resmi Kemnaker.1. Kunjungi situs resmi Kementerian
Ketenagakerjaan Republik IndonesiaLangkah pertama, silahkan kunjungi laman resmi Kemnaker melalui
browser di perangkat Anda.2. Buat AkunBerikutnya, silahkan buat akun terlebih dahulu (jika belum
punya). Lengkapi syarat pendaftarannya dan lakukan aktivasi akun menggunakan kode OTP yang akan
dikirimkan nantinya.3. LoginJika sudah selesai, langsung saja login menggunakan akun yang baru dibuat
tersebut. Pastikan tidak salah masuk akun orang lain.4. Lengkapi IdentitasSetelah itu, silahkan lengkapi
data dan identitas diri. Seperti foto profil, status pernikahan, dan lain sebagainya.5. Cek NotifikasiSetelah
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semua tahapan dilakukan dengan benar, nantinya Anda akan mendapat notifikasi. Adapun notifikasi ini
terdiri dari 3 tahapan, yakni Calon, Penetapan, serta Penyaluran.-Tahap 1 (Calon)Jika mendapat notifikasi
ini, berarti Anda sudah terdaftar sebagai calon penerima BSU 2022. Berikutnya, hanya tinggal menunggu
status tersebut ditetapkan sebagai penerima resmi dari bantuan ini.-Tahap 2 (Penetapan)Apabila
mendapat notifikasi ini, berarti Anda telah ditetapkan sebagai penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU
2022).-Tahap 3 (Penyaluran)Anda akan mendapat notifikasi ini apabila dana BSU 2022 telah disalurkan
atau sudah cair melalui rekening Bank Himbara yang sudah didaftarkan. Kemudian, untuk penyaluran
lewat Pos Indonesia akan disampaikan melalui surat pemberitahuan kepada penerima BSU sebagai dasar
bukti pencairan dana tersebut.Demikian ulasan mengenai cara mengecek BSU 2022 yang sudah cair
dengan mudah.
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Summary Kamu bisa cek BSU BPJS Ketenagakerjaan di kemnaker.go.id. Cara cek BSU sangat mudah
dan langsung ditransfer ke rekening bank BRI, BNI, Mandiri dan bank BTN atau bank
Himbara. BSU ini untuk kamu peserta BPJS Ketenagakerjaan bergaji di bawah Rp 3,5 juta.
Cek website kemnaker.go.id, klik disini;. Pada BSU tahap 6 ini disalurkan sebanyak 776. 556
orang penerima.

BSU BPJS Ketenagakerjaan cair lagi.BSU ini untuk kamu peserta BPJS Ketenagakerjaan bergaji di bawah
Rp 3,5 juta.Kamu bisa cek BSU BPJS Ketenagakerjaan di kemnaker.go.id.Cara cek BSU sangat mudah dan
langsung ditransfer ke rekening bank BRI, BNI, Mandiri dan bank BTN atau bank Himbara.Diketahui, BSU
tahap 6 sudah cair sejak hari Jumat, (21/10/2022).Pada BSU tahap 6 ini disalurkan sebanyak 776. 556
orang penerima.Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menujukan BSU tahap 6 ini kepada penerima
yang memiliki rekening di Bank Himbara.Seperti sebelumnya, BSU tahap 6 ini akan dilakukan melalui PT
Pos Indonesia.Tetapi, setelah dilakukan perbaikan pada BPJS Ketenagakerjaan, bagi calon penerima
disarankan untuk menyampaikan rekeningnya yang aktif di Bank Himbara.Jadi untuk BSU tahap 6 ini
masih diperuntukkan bagi calon penerima yang mempunyai rekening di Bank Himbara.Dikutip dari akun
Instagram @kemnaker, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziah menjelaskan hal tersebut."Dari
data yang tidak dapat tersalurkan kita kembalikan ke BPJS Ketenagakerjaan, ternyata ada yang bisa
dilakukan perbaikan data rekeningnya. Jadi minggu ini kita salurkan," kata Ida Fauziah.Ida juga
menambahkan bagi penerima BSU yang disalurkan melalui PT Pos Indonesia akan diberikan pada BSU
tahap 7.Hingga saat ini, total penerima BSU sudah mencapai 71.64 persen atau sama dengan 9.209.089
orang.Penyaluran BSU tahun 2022 diharapkan terselesaikan pada akhir bulan Oktober.Cara cek penerima
BSU tahap 6 2022Cek website kemnaker.go.id, klik disini;Jika belum memiliki akun, lakukan pendaftaran
terlebih dahulu;Klik 'Daftar Akun';Selanjutnya lengkapi data pendaftaran;Setelah itu lakukan aktivasi
akun dengan menggunakan kode OTP yang telah dikirimkan ke nomorhandphone Anda;Klik login ke akun
Kemnaker;Lengkapi biodata diri berupa foto profil, status pernikahan, dan tipe lokasi;Terakhir cek
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notifikasi, nanti akan diberi keterangan mengenai penerima BSU.Sebelum melakukan pengecekan
penerima BSU tahap 6 2022.Pastikan Anda memenuhi syarat sebagai penerima BSU, sebagai
berikut.Syarat penerima BSU 2022Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan kepemilikan
Nomor Induk Kependudukan (NIK);Peserta aktif program BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan bulan Juli
2022;Menerima gaji atau upah paling banyak sebesar Rp 3.500.000 per bulan, yang bekerja di wilayah
dengan UMP/UMK lebih besar dari Rp 3.500.000, maka persyaratan gaji menjadi paling banyaksebesar
UMP/UMK dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu;Bukan Pegawai Negeri Sipil atau TNI/Polri;Belum
menerima program kartu prakerja, program bantuan keluarga harapan, dan bantuan produktif usaha
mikro.
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Negative

Summary Informasi terbaru terkait BSU tahap 7 yang tak kunjung cair hingga mekanisme penyaluran
dana Rp600 ribu dari Kantor Pos. Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
menyampaikan bahwa jika BSU tahap 7 sudah cair dan maka bisa diambil melalui Kantor Pos.
Banyak masyarakat yang menantikan kabar mengenai BSU tahap 7 cair dalam waktu dekat
ini. Kemnaker menggandeng PT Pos Indonesia dalam proses penyaluran dana BSU agar lebih
efektif.

Informasi terbaru terkait BSU tahap 7 yang tak kunjung cair hingga mekanisme penyaluran dana Rp600
ribu dari Kantor Pos.Banyak masyarakat yang menantikan kabar mengenai BSU tahap 7 cair dalam waktu
dekat ini.Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyampaikan bahwa jika BSU tahap
7 sudah cair dan maka bisa diambil melalui Kantor Pos.Kemnaker menggandeng PT Pos Indonesia dalam
proses penyaluran dana BSU agar lebih efektif.Sebelumnya, BSU tahap 6 telah disalurkan ke masingmasing pekerja sejak Jumat, 21 Oktober 2022.Hingga tahap 6, sudah ada 9.027.385 pekerja yang telah
menerima dana BSU 2022 dari Kemnaker.Hal tersebut disampaikan oleh Kemnaker melalui postingan
akun twitter @KemnakerRI pada Senin 24 Oktober 2022.
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Summary Berdasarkan data Kemnaker, setidaknya ada 1,4 juta pekerja yang akan menerima BSU
melalui kantor pos. Meski begitu, data tersebut akan terus diperbaharui,sebagaimana
dikutip iNews.id. Pencairan BSU tahap 7 melalui kantor pos ini dilakukan demi mempercepat
proses penyaluran. Lantas, apa saja syarat penerima BSU tahap 7 dan bagaimana cara
mencairkannya melalui kantor pos?. 3. Cara Mencairkan BSU Lewat Kantor Pos.

BSU tahap 7 akan segera dicairkan melalui PT Pos Indonesia. Melansir akun Twitter resmi Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker), penyaluran BSU tahap 7 melalui Pos Indonesia akan dilakukan setelah
penyaluran BSU melalui Bank Himbara terselesaikan."Adapun, data calon penerima BSU yang disalurkan
oleh PT Pos Indonesia akan disalurkan pada tahap VII, yakni setelah penyaluran BSU melalui Bank
Himbara terselesaikan semuanya," tulis akun @KemnakerRI, Jumat (21/10/2022).Secara keseluruhan
dari tahap 1 hingga tahap 6, BSU telah tersalurkan kepada 9.209.089 orang atau setara 71,64% dari total
target penerima. Berdasarkan data Kemnaker, setidaknya ada 1,4 juta pekerja yang akan menerima BSU
melalui kantor pos. Meski begitu, data tersebut akan terus diperbaharui,sebagaimana dikutip
iNews.id.Pencairan BSU tahap 7 melalui kantor pos ini dilakukan demi mempercepat proses penyaluran.
Pasalnya, tidak semua pekerja memiliki rekening Bank Himbara. Padahal, ia memenuhi syarat sebagai
penerima BSU. Lantas, apa saja syarat penerima BSU tahap 7 dan bagaimana cara mencairkannya melalui
kantor pos?Untuk bisa menjadi penerima BSU tahap 7, maka pekerja wajib memenuhi sejumlah
persyaratan sebagai berikut: 1. Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan NIK.
Peserta aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan Juni 20212.
Mempunyai Gaji/Upah paling banyak sebesar Rp 3,5 juta.Pekerja/Buruh bekerja di wilayah dengan upah
minimum provinsi atau kabupaten/kota lebih besar dari Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
maka persyaratan Gaji/Upah tersebut menjadi paling banyak sebesar upah minimum kabupaten/kota
dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan penuh3. Bekerja di wilayah PPKM Level 3 dan Level 4 yang
ditetapkan pemerintah4. Diutamakan yang bekerja pada sektor industri barang konsumsi, transportasi,
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aneka industri, properti dan real estate, perdagangan & jasa kecuali Pendidikan dan Kesehatan (sesuai
klasifikasi data sektoral BPJSTK).Jika kamu merasa sudah memenuhi persyaratan di atas, maka
selanjutnya kamu bisa mengecek apakah nama kamu masuk daftar penerima BSU tahap 7 atau tidak.
Berikut caranya:1. Kunjungi laman kemnaker.go.id2. Apabila belum memiliki akun, maka kamu harus
melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan mengklik "Daftar Akun" di pojok kanan atas halaman
Web.3. Lengkapi data diri.4. Lakukan aktivasi akun dengan menggunakan kode OTP yang akan dikirimkan
ke nomor handphone yang tertera.5. Login ke dalam akun Kemnaker.6. Lengkapi profil seperti foto profil,
status pernikahan, dan tipe lokasi. 7. Pilih cek pemberitahuan.8. Jika terdaftar, maka selanjutnya akan
muncul notifikasi mengenai status penerima BSU3. Cara Mencairkan BSU Lewat Kantor PosDilansir oleh
MNC Portal Indonesia, berikut cara pencairan BSU tahap 7 di kantor pos: Datang ke kantor pos terdekat
dengan membawa surat undangan dari RT/RW Bawa KTP Bawa Kartu Keluarga (KK)Demikian informasi
singkat tentang BSU tahap 7 yang bakal dicairkan melalui kantor pos. Apakah kamu termasuk
penerimanya?
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Summary Sebelum bertolak ke Jakarta, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma'ruf Amin meninjau
pembangunan Gedung Kampus Terpadu Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Yogyakarta, di
Jl. Ringroad Barat, Pedukuhan, Dowangan, Gamping, Kabupaten Sleman, Selasa
(25/10/2022). Pada kesempatan ini, Wapres mengungkapkan bahwa dengan terbangunnya
gedung kampus baru, UNU akan menjadi model pengembangan sumber daya manusia
(SDM) unggul tidak hanya untuk kalangan warga NU tetapi juga seluruh masyarakat
Indonesia. Wapres pun mengapresiasi seluruh pihak terkait yang telah bekerja keras
sehingga proses pembangunan gedung baru UNU berjalan sesuai target yang telah
ditentukan, khususnya kepada Gubernur DIY yang telah membantu penyiapan lahannya. Ke
depan, Wapres berharap UNU-UNU lain dapat belajar dari UNU Yogyakarta, khususnya
terkait pengelolaan dan pengembangan kampus yang lebih modern.

Sebelum bertolak ke Jakarta, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma'ruf Amin meninjau pembangunan Gedung
Kampus Terpadu Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Yogyakarta, di Jl. Ringroad Barat, Pedukuhan,
Dowangan, Gamping, Kabupaten Sleman, Selasa (25/10/2022).Pada kesempatan ini, Wapres
mengungkapkan bahwa dengan terbangunnya gedung kampus baru, UNU akan menjadi model
pengembangan sumber daya manusia (SDM) unggul tidak hanya untuk kalangan warga NU tetapi juga
seluruh masyarakat Indonesia."Kita harapkan UNU Yogyakarta ini, pertama bisa menghasilkan
profesional yang unggul khususnya di kalangan warga NU dan semua masyarakat Indonesia, dan [kedua]
juga menjadi semacam model yang bisa nanti menjadi contoh bagi UNU-UNU lain di Indonesia,"
harapnya.Wapres pun mengapresiasi seluruh pihak terkait yang telah bekerja keras sehingga proses
pembangunan gedung baru UNU berjalan sesuai target yang telah ditentukan, khususnya kepada
Gubernur DIY yang telah membantu penyiapan lahannya."Saya juga menyampaikan apresiasi tentang
rencana pengembangan UNU, walaupun UNU masih baru tetapi sudah bisa menjadi terdepan dengan
program-program penyiapan tenaga SDM profesional karena dikelola secara khusus menggunakan
strategi khusus," ungkapnya.Ke depan, Wapres berharap UNU-UNU lain dapat belajar dari UNU
Yogyakarta, khususnya terkait pengelolaan dan pengembangan kampus yang lebih modern."Kita
harapkan ada studi dari UNU-UNU lain. Walaupun gedungnya tidak seperti ini misalnya, [tetapi]
pengelolaannya, hasilnya, bisa mendekati [seperti UNU Yogyakarta]," pungkasnya.Sejalan dengan
Wapres, Rektor UNU Yogyakarta Widya Priyahita Pudjibudojo menyampaikan bahwa UNU Yogyakarta
ingin menjadi kampus andalan NU dalam mencetak profesional unggul."Karena kami melihat pada saat
refleksi, sepertinya NU kekurangan kader profesional yang nanti akan terjun ke banyak sektor, termasuk
teknologi informasi (TI), kesehatan, dan banyak sektor lain, [termasuk di] BUMN," ujar Widya."Kampus
ini diharapkan bisa menjadi pusat pengembangan kader NU profesional," imbuhnya.Sebagai informasi,
dilansir dari siaran pers UNU Yogyakarta, pembangunan kampus terpadu ini dimulai sejak 2021 dan
menjadi bagian dari percepatan pengembangan UNU Yogyakarta. Termasuk untuk meningkatkan
tatakelola, infrastruktur, jaringan kerja, utamanya pelaksanaan program tri dharma perguruan tinggi,
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yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian.Terdiri dari gedung 9 lantai, kampus terpadu ini menempati
lahan seluas 7.478 m2 dengan luas bangunan mencapai 16.769 m2 yang mencakup lobi, ruang kelas,
laboratorium, perpustakaan, ruang komunal, dan ruang perkantoran, hingga _roof garden_.
Bangunannya pun didesain secara modern dengan konsep _green building_ yang ramah lingkungan
menggunakan teknologi termutakhir _Building Information Modelling_ (BIM). Tidak hanya itu, gedung ini
juga ramah untuk kalangan penyandang disabilitas.Dalam keterangannya, Rektor UNU Yogyakarta Widya
Priyahita mengharapkan perpindahan gedung ini menjadi simbol era baru UNU Yogyakarta yang lebih
maju, lebih terdepan, lebih adaptif terhadap perubahan global yang radikal."Pembangunan kampus
terpadu UNU Yogyakarta menggunakan dana APBN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat (PUPR) senilai Rp167,5 miliar yang dilaksanakan oleh kontraktor PT PP Urban dan pengawas PT
Cakra Manggilingan Jaya. Saat ini proses pembangunan gedung sesuai target yakni mencapai 63% dan
direncanakan selesai pada medio Maret 2023," terangnya.Lebih lanjut, Widya memaparkan bahwa
pembangunan gedung ini merupakan salah satu upaya UNU Yogyakarta untuk mewujudkan visi "Menjadi
Lembaga Terdepan NU dalam Mencetak Profesional Unggul di Berbagai Bidang Strategis di Level Nasional
dan Global" dan berupaya menjadi _"The Leading Professional Hub University"_. Adapun untuk
mewujudkannya, dilakukan strategi akselerasi 5-GO yang meliputi _Go Innovative, Go Digital, Go Collab,
Go Professional, and Go Global_."UNU Yogyakarta merupakan salah satu perguruan tinggi di bawah
naungan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Didirikan pada 2017, saat ini UNU Yogyakarta
didukung 138 dosen dan karyawan dengan jumlah mahasiswa aktif mencapai 1.670 orang. Kampus ini
memiliki 5 Fakultas dan 11 Program Studi," ungkapnya.Kelima fakultas tersebut, sambung Widya, adalah
Fakultas Industri Halal, Fakultas Dirasah Islamiyah, Fakultas Ekonomi, Fakultas Teknologi Informasi, dan
Fakultas Ilmu Pendidikan. Adapun 11 program studi dimaksud meliputi Agrobisnis, Teknologi Hasil
Pertanian, Studi Islam Interdisipliner, Akuntansi, Manajemen, Teknik Elektro, Informatika, Teknik
Komputer, Pendidikan Bahasa Inggris, dan Pendidikan Guru Sekolah Dasar."Tahun ini, UNU Yogyakarta
mengalami transformasi kepemimpinan yang mayoritas diisi generasi muda dan menjadi momentum
akselerasi pengembangan universitas. UNU Yogyakarta saat ini juga tengah menyiapkan sejumlah
Program Unggulan antara lain pendirian _"Graduate School of Future Studies"_ dan _"Graduate School
of Islam and the Future"_ yang bekerjasama dengan Uni Emirat Arab. Penandatanganan MoU-nya telah
dilakukan pada Juli 2022 di hadapan Presiden Joko Widodo dan Presiden UEA Mohamed bin Zayed,"
terangnya.Terakhir, Widya menuturkan bahwa program unggulan UNU Yogyakarta berikutnya adalah
pendirian "SMK Masa Depan" dan "Politeknik Masa Depan" di Kawasan Industri Terpadu Batang
(KITB)."SMK dan politeknik ini hasil kerjasama UNU Yogyakarta dengan berbagai pihak, meliputi
Kementerian Maritim dan Investasi, Kementerian Perindustrian, Kementerian Tenaga Kerja, pengelola
KITB, Pemerintah Kabupaten Batang, dan PBNU," pungkasnya.Selain Rektor UNU, hadir dalam acara ini
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, Wakil Rektor UNU Abdul Gofar, Sekretaris Jenderal
Kementerian PUPR Muhamad Zainal Fatah, Direktur Prasarana Strategis Kementerian PUPR Essy Asiah,
Sekretaris PWNU DIY Muhajir, serta Direktur Proyek Pembangunan PT PP Urban Arso
Anggoro.Sementara, Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi
Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan kebangsaan Velix Wanggai, Staf Khusus Wapres
Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri
Abdillah, Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas, Tim Ahli Wapres
Farhat Brachma.
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Neutral

Summary Bisnis.com, JAKARTA- Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia ( BP2MI )
mengungkapkan Timur Tengah kerap menjadi tujuan penempatan ilegal pekerja migran
indonesia ( PMI ) karena salah satu wilayah tersebut menjadi lokasi ibadah haji dan umrah.
Kepala BP2MI Benny Rhamdani menyampaikan bahwa menjadi tradisi lama penempatan
calon PMI ke Timur Tengah karena pekerja memanfaatkan kesempatan tersebut untuk
sekaligus beribadah meskipun penempatan dilakukan secara tidak resmi. "Orang lebih
memilih Timur Tengah itu karena tradisi lama, Arab Saudi itu tempat untuk umrah dan haji,
itu yang dimanfaatkan. Adapun, BP2MI bersama pihak kepolisian baru saja melakukan
penyelamatan 160 calon PMI korban sindikat penempatan ilegal ke Timur Tengah.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia ( BP2MI ) mengungkapkan Timur
Tengah kerap menjadi tujuan penempatan ilegal pekerja migran indonesia ( PMI ) karena salah satu
wilayah tersebut menjadi lokasi ibadah haji dan umrah.Kepala BP2MI Benny Rhamdani menyampaikan
bahwa menjadi tradisi lama penempatan calon PMI ke Timur Tengah karena pekerja memanfaatkan
kesempatan tersebut untuk sekaligus beribadah meskipun penempatan dilakukan secara tidak
resmi."Orang lebih memilih Timur Tengah itu karena tradisi lama, Arab Saudi itu tempat untuk umrah
dan haji, itu yang dimanfaatkan. Ada kebanggaan bagi orang di kampung kalau dia sudah umrah dan haji,
dengan modal berangkat kerja walaupun tidak resmi," kata Benny di kantor BP2MI, Jakarta, Selasa
(25/10/2022).Adapun, BP2MI bersama pihak kepolisian baru saja melakukan penyelamatan 160 calon
PMI korban sindikat penempatan ilegal ke Timur Tengah. Benny memaparkan penyelamatan yang dia
pimpin langsung dilakukan di balai latihan kerja (BLK) milik PT Zam Zam Perwita yang berlokasi di Bekasi,
Jawa Barat."Pengelola BLK tersebut diduga adalah SA [Saleh Alatas] yang juga mengelola P3MI, PT Assami
Ananda Mandiri," ujarnya.Sehari setelah penggerebekan, yakni pada 30 September 2022, BP2MI
kemudian melimpahkan kasus dugaan penempatan ilegal PMI tersebut kepada Polres Metro Bekasi
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Kota.PT Zam Zam Perwita, terduga pelaku penempatan ilegal, diketahui tengah dalam masa hukuman
penghentian sementara kegiatan penempatan PMI selama 3 bulan sejak 6 September 2022.Kementerian
Ketenagakerjaan telah mengeluarkan surat keputusan penghentian tersebut terkait pelanggaran atas
Keputusan Menaker No. 260/2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja
Indonesia Pada Pengguna Perseorangan Di Negara-negara Kawasan Timur Tengah.Sebagaimana
diketahui, sejak 2015 pemerintah telah melarang penempatan tenaga kerja perorangan dalam hal ini
pekerja rumah tangga (PRT) ke Timur Tengah."Ironisnya, Oknum P3MI tersebut tidak jera atau kapok dan
mengulang kembali percobaan penempatan ilegal," paparnya.Saat ini seluruh calon PMI tersebut telah
dipulangkan ke daerah asal masing-masing. Sementara itu pada kesempatan yang sama, Kapolda Metro
Jaya Mohammad Fadil Imran akan terus mendukung penuh upaya pelindungan terhadap PMI khususnya
terkait penempatan secara ilegal."Terkait dengan keterlibatan PT Zam Zam Perwita yang berada di Jati
Sampurna, Bekasi, sudah kami naikkan ke tahap penyidikan. Kalau sudah naik ke penyidikan, unsur
pidana penempatan secara ilegal sudah terjadi, tinggal kami menemukan siapa tersangkanya," jelas
Fadil.Dalam dua tahun terakhir atau selama kepemimpinan Benny di BP2MI, Fadil menjelaskan telah
mengurus 10 berkas perkara terkait PMI. Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis
melalui email Anda.
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Positive

Summary Berdasarkan data Kemnaker, setidaknya ada 1,4 juta pekerja yang akan menerima BSU
melalui kantor pos. Meski begitu, data tersebut akan terus diperbaharui,sebagaimana
dikutip iNews.id. Pencairan BSU tahap 7 melalui kantor pos ini dilakukan demi mempercepat
proses penyaluran. Lantas, apa saja syarat penerima BSU tahap 7 dan bagaimana cara
mencairkannya melalui kantor pos?. 3. Cara Mencairkan BSU Lewat Kantor Pos.

Jakarta - BSU tahap 7 akan segera dicairkan melalui PT Pos Indonesia. Melansir akun Twitter resmi
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), penyaluran BSU tahap 7 melalui Pos Indonesia akan dilakukan
setelah penyaluran BSU melalui Bank Himbara terselesaikan."Adapun, data calon penerima BSU yang
disalurkan oleh PT Pos Indonesia akan disalurkan pada tahap VII, yakni setelah penyaluran BSU melalui
Bank Himbara terselesaikan semuanya," tulis akun @KemnakerRI, Jumat (21/10/2022).Secara
keseluruhan dari tahap 1 hingga tahap 6, BSU telah tersalurkan kepada 9.209.089 orang atau setara
71,64% dari total target penerima. Berdasarkan data Kemnaker, setidaknya ada 1,4 juta pekerja yang
akan menerima BSU melalui kantor pos. Meski begitu, data tersebut akan terus
diperbaharui,sebagaimana dikutip iNews.id.Pencairan BSU tahap 7 melalui kantor pos ini dilakukan demi
mempercepat proses penyaluran. Pasalnya, tidak semua pekerja memiliki rekening Bank Himbara.
Padahal, ia memenuhi syarat sebagai penerima BSU. Lantas, apa saja syarat penerima BSU tahap 7 dan
bagaimana cara mencairkannya melalui kantor pos?BSU Tahap 71. Syarat Penerima BSU Tahap 7Untuk
bisa menjadi penerima BSU tahap 7, maka pekerja wajib memenuhi sejumlah persyaratan sebagai
berikut: 1. Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan NIK. Peserta aktif program
jaminan sosial ketenagakerjaan BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan Juni 20212. Mempunyai Gaji/Upah
paling banyak sebesar Rp 3,5 juta.Pekerja/Buruh bekerja di wilayah dengan upah minimum provinsi atau
kabupaten/kota lebih besar dari Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) maka persyaratan
Gaji/Upah tersebut menjadi paling banyak sebesar upah minimum kabupaten/kota dibulatkan ke atas
hingga ratus ribuan penuh3. Bekerja di wilayah PPKM Level 3 dan Level 4 yang ditetapkan pemerintah4.
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Diutamakan yang bekerja pada sektor industri barang konsumsi, transportasi, aneka industri, properti
dan real estate, perdagangan & jasa kecuali Pendidikan dan Kesehatan (sesuai klasifikasi data sektoral
BPJSTK).2. Cek Penerima BSU Tahap 7Jika kamu merasa sudah memenuhi persyaratan di atas, maka
selanjutnya kamu bisa mengecek apakah nama kamu masuk daftar penerima BSU tahap 7 atau tidak.
Berikut caranya:1. Kunjungi laman kemnaker.go.id2. Apabila belum memiliki akun, maka kamu harus
melakukan pendaftaran terlebih dahulu dengan mengklik "Daftar Akun" di pojok kanan atas halaman
Web.3. Lengkapi data diri.4. Lakukan aktivasi akun dengan menggunakan kode OTP yang akan dikirimkan
ke nomor handphone yang tertera.5. Login ke dalam akun Kemnaker.6. Lengkapi profil seperti foto profil,
status pernikahan, dan tipe lokasi. 7. Pilih cek pemberitahuan.8. Jika terdaftar, maka selanjutnya akan
muncul notifikasi mengenai status penerima BSU3. Cara Mencairkan BSU Lewat Kantor PosDilansir oleh
MNC Portal Indonesia, berikut cara pencairan BSU tahap 7 di kantor pos: Datang ke kantor pos terdekat
dengan membawa surat undangan dari RT/RW Bawa KTP Bawa Kartu Keluarga (KK)Demikian informasi
singkat tentang BSU tahap 7 yang bakal dicairkan melalui kantor pos. Apakah kamu termasuk
penerimanya?
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Summary Adapun perusahaan-perusahan yang menjadi juara dalam LKS Bipartit Award 2022 adalah,
Juara I, PT Pamapersada Nusantara dari DKI Jakarta, Juara II, PT Perkebunan Nusantara III
(Persero) dari Provinsi Sumatera Utara dan Juara III PT Bukit Makmur Mandiri Utama,
Provinsi Kalimantan Barat.

Medan, Putrabhayangkara PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dalam ajang Penghargaan LKS Bipartit
Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia Tahun 2022 meraih Juara, Ballroom Aston Kartika Grogol
Hotel. Penghargaan di serahkan langsung oleh Ida Fauziyah, Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia
kepada PT Perkebunan Nusantara III (Persero) yang di wakili oleh SEVP Business Support Tengku Rinel.
PT Perkebunan Nusantara III (Persero) terpilih sebagai Juara 2 dari hasil seleksi yang di ikuti 540
Perusahaan yang tersebar di 32 Provinsi kemudian tersaring menjadi 9 Finalis. Adapun perusahaanperusahan yang menjadi juara dalam LKS Bipartit Award 2022 adalah, Juara I, PT Pamapersada Nusantara
dari DKI Jakarta, Juara II, PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dari Provinsi Sumatera Utara dan Juara
III PT Bukit Makmur Mandiri Utama, Provinsi Kalimantan Barat. Ida Fauziyah dalam kesempatan tersebut
menyampaikan Semoga hubungan LKS Bipartit Indonesia semakin harmonis, dunia usaha semakin
produktif yang tentunya akan mampu meningkatkan kesejahteraan pekerja. Tengku Rinel, SEVP Business
Support dalam keterangannya, Selasa (25/10/2022) mengatakan bahwa, pencapaian penghargaan ini
tentunya berkat hubungan yang harmonis antara manajemen serta serikat pekerja dan semoga LKS
Bipartit PT Perkebunan Nusantara III (Persero) bisa memberikan kontribusi yang nyata demi kemajuan
perusahaan serta dapat terus membangun hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan.
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Summary Beberapa pekerja masih mengeluhkan BSU 2022 yang tak kunjung cair, hingga belum
ditetapkan sebagai penerima. Dikutip PikiranRakyat-Depok.com dari Kemnaker, BSU 2022
yang tak kunjung cair bagi pekerja bisa jadi dikarenakan tiga penyebab ini. 3. Pekerja tidak
memenuhi syarat dan kriteria sebagai penerima BSU. Jika pekerja mengalami kendala pada
poin pertama, maka pekerja perlu lebih bersabar lagi, karena datanya masih dalam proses
antrian untuk diberikan ke Kemnaker dan masuk tahap verifikasi data.

Kenali beberapa penyebab BSU 2022 bagi pekerja belum cair sampai saat ini.Beberapa pekerja masih
mengeluhkan BSU 2022 yang tak kunjung cair, hingga belum ditetapkan sebagai penerima.Dikutip
PikiranRakyat-Depok.com dari Kemnaker, BSU 2022 yang tak kunjung cair bagi pekerja bisa jadi
dikarenakan tiga penyebab ini.1. Data pekerja belum masuk dalam proses penyaluran BSU tahap
berjalan.2. Data rekening bank Himbara milik pekerja terduplikasi, tutup, tidak valid, atau tidak sesuai
dengan NIK.3. Pekerja tidak memenuhi syarat dan kriteria sebagai penerima BSU.Jika pekerja mengalami
kendala pada poin pertama, maka pekerja perlu lebih bersabar lagi, karena datanya masih dalam proses
antrian untuk diberikan ke Kemnaker dan masuk tahap verifikasi data.
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Summary Cara dan syarat mencairkan BSU Subsidi Gaji tahap 7 di kantor pos. Lantas, bagaimana cara
dan syarat mencairkan BSU Subsidi Gaji tahap 7 di kantor pos?. Berdasarkan catatan
Okezone, Selasa (25/10/2022), berikut cara dan syarat mencairkan BSU Subsidi Gaji tahap 7
di kantor pos:. Pencairan BSU tahap 7 akan dilakukan di kantor pos.

Cara dan syarat mencairkan BSU Subsidi Gaji tahap 7 di kantor pos. Bantuan Subsidi Upah (BSU) atau BLT
subsidi gaji tahap 7 akan segera cair.Pencairan BSU tahap 7 akan dilakukan di kantor pos. Di mana, pekerja
yang tidak mempunyai rekening Bank Himbara tapi masuk ke dalam daftar penerima akan mendapat BLT
Rp600. 000 tanpa potongan.Lantas, bagaimana cara dan syarat mencairkan BSU Subsidi Gaji tahap 7 di
kantor pos?Berdasarkan catatan Okezone, Selasa (25/10/2022), berikut cara dan syarat mencairkan BSU
Subsidi Gaji tahap 7 di kantor pos:1. Pastikan pekerja menerima undangan dari pemerintah desa atau
RT/RW.2. Datang ke lokasi sesuai undangan.3. Membawa KTP.4. Membawa KK.Syarat penerima BSU:1.
Warga Negara Indonesia (WNI).2. Peserta aktif program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan s/d Juli
2022.3. Gaji/upah paling banyak Rp3,5 juta. Pekerja/buruh yang bekerja di wilayah dengan UMP/UMK
lebih besar dari Rp3,5 juta, maka persyaratan gaji menjadi paling banyak sebesar UMP/UMK dibulatkan
ke atas hingga ratusan ribu penuh.4. Bukan PNS, TNI, dan Polri.5. Belum menerima program kartu
prakerja, program keluarga harapan dan bantuan produktif untuk usaha mikro.Apabila dikemudian hari
ditemukan bahwa penerima BSU ternyata tidak memenuhi persyaratan, maka yang bersangkutan wajib
mengembalikan dana BSU yang diterima ke Kas Negara. Hal ini sesuai Permenaker Nomor 10 Tahun 2022.
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Neutral

Summary Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan pemerintah akan terus mengebut hingga
seluruh keluarga penerima manfaatbisa mendapatkan BLT BBM. Sementara untuk BSU,
Jokowi menyebutkan penyalurannya sudah mencapai 72%. Jokowi optimistis BSU bisa
tersalurkan sepenuhnya sebelum akhir 2022. "Kita harapkan dengan bantuan ini konsumsi
masyarakat bisa terjaga, daya beli terjaga sehingga ini akan pengaruhi growth pertumbuhan
ekonomi baik di daerah atau nasional," kata Jokowi.

Penyaluran bantuan langsung tunaisebagai kompensasi kenaikan harga BBM sudah mencapai 99,7% dari
target.Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan pemerintah akan terus mengebut hingga seluruh
keluarga penerima manfaatbisa mendapatkan BLT BBM. Hingga pertengahan Oktober 2022, BLT Tunai
sudah diberikan kepada lebih dari 20,3 juta KPM, dari totalnya 20,6 juta KPM."Jadi hampir selesai, tinggal
menyisir yang belum-belum," kata presiden saat meninjau penyaluran BLT BBM dan bantuan subsidi
upah/gajidi Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (25/10/2022).Sementara untuk BSU, Jokowi
menyebutkan penyalurannya sudah mencapai 72%. Hingga pekan kedua Oktober 2022, BSU sudah
tersalurkan untuk lebih dari 9,2 juta pekerja atau buruh.Jokowi optimistis BSU bisa tersalurkan
sepenuhnya sebelum akhir 2022. Pemerintah juga menambah saluran pencairan BSU di luar bank-bank
Himbara, yakni melalui PT Pos Indonesia."Kita harapkan dengan bantuan ini konsumsi masyarakat bisa
terjaga, daya beli terjaga sehingga ini akan pengaruhi growth pertumbuhan ekonomi baik di daerah atau
nasional," kata Jokowi.Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meyakini penyaluran BSU
bisa rampung akhir Oktober 2022 ini. Ida meminta masyarakat yang merasa sudah ditetapkan sebagai
calon penerima BSU tetapi belum mendapatkan bantuan untuk terus memantau status penyaluran di
akun SIAPKerja atau laman web bsu.kemnaker.go.id."Silahkan cek melalui akun SIAPKerja. Di situ yang
eligible atau eligible tapi tidak memenuhi syarat karena sudah menerima bantuan lain, tidak punya
nomor rekening [Bank Himbara], itu bisa dicek," tutupnya.Nilai BSU yang diterima oleh pekerja yang
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berhak adalah senilai Rp600.000. Tak seperti BLT pengalihan subsidi BBM yang dibayarkan sebanyak 2
kali, BSU langsung dibayarkan secara penuh kepada penerima.BSU diberikan kepada pekerja dengan
upah senilai maksimal Rp3,5 juta per bulan atau maksimal senilai upah minimum kabupaten/kotayang
berlaku. Sebagai contoh, upah minimum di DKI Jakarta pada tahun ini adalah senilai Rp4,6 juta. Dengan
demikian, pekerja di DKI Jakarta dengan upah hingga Rp4,6 juta berhak mendapatkan BSU dari
pemerintah melalui Kemenaker.
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Negative

Summary Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani
mengingatkan bahwa pekerja migran Indonesia (PMI) yang ditempatkan secara ilegal rentan
mengalami eksploitasi dan berbagai risiko lain termasuk kekerasan fisik.

Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengingatkan bahwa
pekerja migran Indonesia (PMI) yang ditempatkan secara ilegal rentan mengalami eksploitasi dan
berbagai risiko lain termasuk kekerasan fisik."Dalam dua tahun terakhir BP2MI menangani PMI
terkendala 80.099 orang, mereka yang dideportasi dari luar negeri. Mereka adalah 95 persen, yang bisa
dikatakan, yang dulu berangkat secara tidak resmi," ujar Benny dalam konferensi pers di Kantor BP2MI
di Jakarta, Selasa.BP2MI dalam periode yang sama juga menangani 3.060 tenaga kerja Indonesia (TKI)
yang sakit dan pemulangan peti jenazah 1.459 PMI yang meninggal dunia di luar negeri.Dia mengingatkan
bahwa pekerja migran yang berangkat tidak sesuai dengan prosedur penempatan yang ada memiliki
berbagai risiko, mulai dari sisi legal karena berada di wilayah negara lain secara ilegal akibat tidak memiliki
dokumen lengkap sebagai pekerja."Mereka dapat mengalami masalah-masalah ekonomi dan sosial
karena yang tidak resmi rentan mengalami eksploitasi, kekerasan fisik, kekerasan seksual, gaji yang tidak
dibayar secara penuh karena memang tidak pernah terikat perjanjian kerja, PHK sepihak," katanya.Tanpa
adanya dokumen penempatan, menurut dia, PMI juga rentan menjadi korban tindak pidana perdagangan
orang (TPPO) karena dapat diperjualbelikan dari majikan satu ke majikan lain.BP2MI baru-baru berhasil
menggagalkan pemberangkatan 160 calon PMI ke Arab Saudi, setelah melakukan inspeksi ke sebuah
lokasi penampungan di Kota Bekasi, Jawa Barat, pada 29 September 2022.Penempatan tersebut diduga
dilakukan oleh sebuah perusahaan yang izinnya saat ini tengah dikenai sanksi penghentian kegiatan
sementara oleh Kementerian Ketenagakerjaan karena tidak mengindahkan larangan penempatan PMI
pada pengguna perseorangan ke negara-negara kawasan Timur Tengah.
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Negative

Summary Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani
mengingatkan bahwa pekerja migran Indonesia (PMI) yang ditempatkan secara ilegal rentan
mengalami eksploitasi dan berbagai risiko lain termasuk kekerasan fisik.

Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengingatkan bahwa
pekerja migran Indonesia (PMI) yang ditempatkan secara ilegal rentan mengalami eksploitasi dan
berbagai risiko lain termasuk kekerasan fisik."Dalam dua tahun terakhir BP2MI menangani PMI
terkendala 80.099 orang, mereka yang dideportasi dari luar negeri. Mereka adalah 95 persen, yang bisa
dikatakan, yang dulu berangkat secara tidak resmi," ujar Benny dalam konferensi pers di Kantor BP2MI
di Jakarta, Selasa.BP2MI dalam periode yang sama juga menangani 3.060 tenaga kerja Indonesia (TKI)
yang sakit dan pemulangan peti jenazah 1.459 PMI yang meninggal dunia di luar negeri.Dia mengingatkan
bahwa pekerja migran yang berangkat tidak sesuai dengan prosedur penempatan yang ada memiliki
berbagai risiko, mulai dari sisi legal karena berada di wilayah negara lain secara ilegal akibat tidak memiliki
dokumen lengkap sebagai pekerja."Mereka dapat mengalami masalah-masalah ekonomi dan sosial
karena yang tidak resmi rentan mengalami eksploitasi, kekerasan fisik, kekerasan seksual, gaji yang tidak
dibayar secara penuh karena memang tidak pernah terikat perjanjian kerja, PHK sepihak," katanya.Tanpa
adanya dokumen penempatan, menurut dia, PMI juga rentan menjadi korban tindak pidana perdagangan
orang (TPPO) karena dapat diperjualbelikan dari majikan satu ke majikan lain.BP2MI baru-baru berhasil
menggagalkan pemberangkatan 160 calon PMI ke Arab Saudi, setelah melakukan inspeksi ke sebuah
lokasi penampungan di Kota Bekasi, Jawa Barat, pada 29 September 2022.Penempatan tersebut diduga
dilakukan oleh sebuah perusahaan yang izinnya saat ini tengah dikenai sanksi penghentian kegiatan
sementara oleh Kementerian Ketenagakerjaan karena tidak mengindahkan larangan penempatan PMI
pada pengguna perseorangan ke negara-negara kawasan Timur Tengah.
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Summary Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani
mengingatkan bahwa pekerja migran Indonesia (PMI) yang ditempatkan secara ilegal rentan
mengalami eksploitasi dan berbagai risiko lain termasuk kekerasan fisik.

Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengingatkan bahwa
pekerja migran Indonesia (PMI) yang ditempatkan secara ilegal rentan mengalami eksploitasi dan
berbagai risiko lain termasuk kekerasan fisik."Dalam dua tahun terakhir BP2MI menangani PMI
terkendala 80.099 orang, mereka yang dideportasi dari luar negeri. Mereka adalah 95 persen, yang bisa
dikatakan, yang dulu berangkat secara tidak resmi," ujar Benny dalam konferensi pers di Kantor BP2MI
di Jakarta, Selasa.BP2MI dalam periode yang sama juga menangani 3.060 tenaga kerja Indonesia (TKI)
yang sakit dan pemulangan peti jenazah 1.459 PMI yang meninggal dunia di luar negeri.Dia mengingatkan
bahwa pekerja migran yang berangkat tidak sesuai dengan prosedur penempatan yang ada memiliki
berbagai risiko, mulai dari sisi legal karena berada di wilayah negara lain secara ilegal akibat tidak memiliki
dokumen lengkap sebagai pekerja."Mereka dapat mengalami masalah-masalah ekonomi dan sosial
karena yang tidak resmi rentan mengalami eksploitasi, kekerasan fisik, kekerasan seksual, gaji yang tidak
dibayar secara penuh karena memang tidak pernah terikat perjanjian kerja, PHK sepihak," katanya.Tanpa
adanya dokumen penempatan, menurut dia, PMI juga rentan menjadi korban tindak pidana perdagangan
orang (TPPO) karena dapat diperjualbelikan dari majikan satu ke majikan lain.BP2MI baru-baru berhasil
menggagalkan pemberangkatan 160 calon PMI ke Arab Saudi, setelah melakukan inspeksi ke sebuah
lokasi penampungan di Kota Bekasi, Jawa Barat, pada 29 September 2022.Penempatan tersebut diduga
dilakukan oleh sebuah perusahaan yang izinnya saat ini tengah dikenai sanksi penghentian kegiatan
sementara oleh Kementerian Ketenagakerjaan karena tidak mengindahkan larangan penempatan PMI
pada pengguna perseorangan ke negara-negara kawasan Timur Tengah.
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Summary Sejalan dengan arahan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Rektor UNU Yogyakarta Widya Priyahita
Pudjibudojo menyampaikan bahwa UNU Yogyakarta ingin menjadi kampus andalan NU
dalam mencetak profesional unggul. Sebagai informasi, dilansir dari siaran pers UNU
Yogyakarta, pembangunan kampus terpadu ini dimulai sejak 2021 dan menjadi bagian dari
percepatan pengembangan UNU Yogyakarta. Dalam keterangannya, Rektor UNU Yogyakarta
Widya Priyahita mengharapkan perpindahan gedung ini menjadi simbol era baru UNU
Yogyakarta yang lebih maju, lebih terdepan, lebih adaptif terhadap perubahan global yang
radikal. "Pembangunan kampus terpadu UNU Yogyakarta menggunakan dana APBN
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) senilai Rp167,5 miliar yang
dilaksanakan oleh kontraktor PT PP Urban dan pengawas PT Cakra Manggilingan Jaya.

Sejalan dengan arahan Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Rektor UNU Yogyakarta Widya Priyahita Pudjibudojo
menyampaikan bahwa UNU Yogyakarta ingin menjadi kampus andalan NU dalam mencetak profesional
unggul."Karena kami melihat pada saat refleksi, sepertinya NU kekurangan kader profesional yang nanti
akan terjun ke banyak sektor, termasuk teknologi informasi (TI), kesehatan, dan banyak sektor lain,
termasuk di BUMN," ujar Widya, Selasa (25/10)."Kampus ini diharapkan bisa menjadi pusat
pengembangan kader NU profesional," imbuhnya.Sebagai informasi, dilansir dari siaran pers UNU
Yogyakarta, pembangunan kampus terpadu ini dimulai sejak 2021 dan menjadi bagian dari percepatan
pengembangan UNU Yogyakarta. Termasuk untuk meningkatkan tatakelola, infrastruktur, jaringan kerja,
utamanya pelaksanaan program tri dharma perguruan tinggi, yakni pendidikan, penelitian, dan
pengabdian.Terdiri dari gedung 9 lantai, kampus terpadu ini menempati lahan seluas 7.478 m2 dengan
luas bangunan mencapai 16.769 m2 yang mencakup lobi, ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, ruang
komunal, dan ruang perkantoran, hingga roof garden. Bangunannya pun didesain secara modern dengan
konsep green building yang ramah lingkungan menggunakan teknologi termutakhir Building Information
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Modelling (BIM). Tidak hanya itu, gedung ini juga ramah untuk kalangan penyandang disabilitasDalam
keterangannya, Rektor UNU Yogyakarta Widya Priyahita mengharapkan perpindahan gedung ini menjadi
simbol era baru UNU Yogyakarta yang lebih maju, lebih terdepan, lebih adaptif terhadap perubahan
global yang radikal."Pembangunan kampus terpadu UNU Yogyakarta menggunakan dana APBN
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) senilai Rp167,5 miliar yang dilaksanakan
oleh kontraktor PT PP Urban dan pengawas PT Cakra Manggilingan Jaya. Saat ini proses pembangunan
gedung sesuai target yakni mencapai 63% dan direncanakan selesai pada medio Maret 2023,"
terangnya.Lebih lanjut, Widya memaparkan bahwa pembangunan gedung ini merupakan salah satu
upaya UNU Yogyakarta untuk mewujudkan visi "Menjadi Lembaga Terdepan NU dalam Mencetak
Profesional Unggul di Berbagai Bidang Strategis di Level Nasional dan Global" dan berupaya menjadi "The
Leading Professional Hub University". Adapun untuk mewujudkannya, dilakukan strategi akselerasi 5-GO
yang meliputi Go Innovative, Go Digital, Go Collab, Go Professional, and Go Global."UNU Yogyakarta
merupakan salah satu perguruan tinggi di bawah naungan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).
Didirikan pada 2017, saat ini UNU Yogyakarta didukung 138 dosen dan karyawan dengan jumlah
mahasiswa aktif mencapai 1.670 orang. Kampus ini memiliki 5 Fakultas dan 11 Program Studi,"
ungkapnya.Kelima fakultas tersebut, sambung Widya, adalah Fakultas Industri Halal, Fakultas Dirasah
Islamiyah, Fakultas Ekonomi, Fakultas Teknologi Informasi, dan Fakultas Ilmu Pendidikan. Adapun 11
program studi dimaksud meliputi Agrobisnis, Teknologi Hasil Pertanian, Studi Islam Interdisipliner,
Akuntansi, Manajemen, Teknik Elektro, Informatika, Teknik Komputer, Pendidikan Bahasa Inggris, dan
Pendidikan Guru Sekolah Dasar."Tahun ini, UNU Yogyakarta mengalami transformasi kepemimpinan
yang mayoritas diisi generasi muda dan menjadi momentum akselerasi pengembangan universitas. UNU
Yogyakarta saat ini juga tengah menyiapkan sejumlah Program Unggulan antara lain pendirian "Graduate
School of Future Studies" dan "Graduate School of Islam and the Future" yang bekerjasama dengan Uni
Emirat Arab. Penandatanganan MoU-nya telah dilakukan pada Juli 2022 di hadapan Presiden Joko
Widodo dan Presiden UEA Mohamed bin Zayed," terangnya.Terakhir, Widya menuturkan bahwa program
unggulan UNU Yogyakarta berikutnya adalah pendirian "SMK Masa Depan" dan "Politeknik Masa Depan"
di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB)."SMK dan politeknik ini hasil kerjasama UNU Yogyakarta
dengan berbagai pihak, meliputi Kementerian Maritim dan Investasi, Kementerian Perindustrian,
Kementerian Tenaga Kerja, pengelola KITB, Pemerintah Kabupaten Batang, dan PBNU,"
pungkasnya.Selain Rektor UNU, hadir dalam acara ini Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X,
Wakil Rektor UNU Abdul Gofar, Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Muhamad Zainal Fatah, Direktur
Prasarana Strategis Kementerian PUPR Essy Asiah, Sekretaris PWNU DIY Muhajir, serta Direktur Proyek
Pembangunan PT PP Urban Arso Anggoro. (Gatra/Suci)

163

Title

Kepala BP2MI ingatkan berbagai risiko penempatan PMI secara
ilegal

Author

_noname

Media

Antara Papua

Reporter

Date

25 October 2022

Tone

Link

http://papua.antaranews.com/nasional/berita/3201077/kepala-bp2mi-ingatkan-berbagairisiko-penempatan-pmi-secara-ilegal

Negative

Summary Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani
mengingatkan bahwa pekerja migran Indonesia (PMI) yang ditempatkan secara ilegal rentan
mengalami eksploitasi dan berbagai risiko lain termasuk kekerasan fisik.

Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengingatkan bahwa
pekerja migran Indonesia (PMI) yang ditempatkan secara ilegal rentan mengalami eksploitasi dan
berbagai risiko lain termasuk kekerasan fisik."Dalam dua tahun terakhir BP2MI menangani PMI
terkendala 80.099 orang, mereka yang dideportasi dari luar negeri. Mereka adalah 95 persen, yang bisa
dikatakan, yang dulu berangkat secara tidak resmi," ujar Benny dalam konferensi pers di Kantor BP2MI
di Jakarta, Selasa.BP2MI dalam periode yang sama juga menangani 3.060 tenaga kerja Indonesia (TKI)
yang sakit dan pemulangan peti jenazah 1.459 PMI yang meninggal dunia di luar negeri.Dia mengingatkan
bahwa pekerja migran yang berangkat tidak sesuai dengan prosedur penempatan yang ada memiliki
berbagai risiko, mulai dari sisi legal karena berada di wilayah negara lain secara ilegal akibat tidak memiliki
dokumen lengkap sebagai pekerja."Mereka dapat mengalami masalah-masalah ekonomi dan sosial
karena yang tidak resmi rentan mengalami eksploitasi, kekerasan fisik, kekerasan seksual, gaji yang tidak
dibayar secara penuh karena memang tidak pernah terikat perjanjian kerja, PHK sepihak," katanya.Tanpa
adanya dokumen penempatan, menurut dia, PMI juga rentan menjadi korban tindak pidana perdagangan
orang (TPPO) karena dapat diperjualbelikan dari majikan satu ke majikan lain.BP2MI baru-baru berhasil
menggagalkan pemberangkatan 160 calon PMI ke Arab Saudi, setelah melakukan inspeksi ke sebuah
lokasi penampungan di Kota Bekasi, Jawa Barat, pada 29 September 2022.Penempatan tersebut diduga
dilakukan oleh sebuah perusahaan yang izinnya saat ini tengah dikenai sanksi penghentian kegiatan
sementara oleh Kementerian Ketenagakerjaan karena tidak mengindahkan larangan penempatan PMI
pada pengguna perseorangan ke negara-negara kawasan Timur Tengah.
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Summary Com- Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Sekjen Kemnaker), Anwar Sanusi,
memaparkan tujuh capaian penting Kemnaker selama menjadi ketua kelompok pejabat
tingkat senior bidang ketenagakerjaan ASEAN periode 2020-2022.

JAKARTA, Pewartasatu. com - Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Sekjen Kemnaker),
Anwar Sanusi, memaparkan tujuh capaian penting Kemnaker selama menjadi ketua kelompok pejabat
tingkat senior bidang ketenagakerjaan ASEAN periode 2020-2022. "Tujuh capaian tersebut terdiri atas
tiga deklarasi, tiga pedoman, dan satu kerangka acuan bidang ketenagakerjaan," ujar Anwar Sanusi dalam
sambutannya pada acara Pertemuan Ke-18 Pejabat Tingkat Senior Bidang Ketenagakerjaan di ASEAN (The
18th Senior Labour Officials Meeting / SLOM) di Filipina pada 25 Oktober 2022. Lebih detail, Anwar Sanusi
menjelaskan bahwa ketiga deklarasi tersebut yaitu deklarasi ASEAN tentang mempromosikan daya saing,
ketahanan, dan ketangkasan pekerja untuk masa depan dunia kerja; deklarasi ASEAN tentang portabilitas
manfaat jaminan sosial bagi pekerja migran di ASEAN; dan peta jalan deklarasi ASEAN tentang
pengembangan sumber daya manusia untuk dunia kerja yang terus berubah. "Kami juga mengesahkan
beberapa pedoman yang digunakan oleh negara-negara anggota ASEAN kaitannya dengan bidang
ketenagakerjaan," imbuh Anwar Sanusi yang menjabat Chair of SLOM periode 2020-2022 tersebut.
Beberapa pedoman tersebut adalah pedoman pengarusutamaan gender ke dalam kebijakan
ketenagakerjaan menuju pekerjaan yang layak untuk semua; pedoman tentang reintegrasi yang efektif
sebagai implementasi dari konsensus ASEAN tentang perlindungan dan pemajuan hak-hak pekerja
migran; dan pedoman konseling dan tes HIV di tempat kerja. Anwar Sanusi menambahkan, Indonesia
telah memprakarsai pembentukan Komite Pengawas Ketenagakerjaan ASEAN, mengesahkan kerangka
acuan forum ASEAN tentang buruh migran, serta kerangka acuan dan dokumen-dokumen terkait dewan
pendidikan dan pelatihan vokasi ASEAN. "Melalui apa yang sudah dicapai tersebut, saya harap negaranegara anggota ASEAN dapat berkontribusi secara produktif terhadap pemulihan ASEAN pasca pandemi
COVID-19 ," tegas Anwar Sanusi. Anwar Sanusi melanjutkan, negara-negara anggota ASEAN perlu untuk
memperkuat efektivitas kebijakan pasar tenaga kerja di tingkat nasional dan regional, serta secara aktif
berbagi praktik terbaik dan pembelajaran khususnya dalam bidang ketenagakerjaan. "Tantangan
ketenagakerjaan akan selalu ada, tetapi saya percaya bahwa kolaborasi dan kemitraan adalah suatu
keharusan. Hal itu karena ASEAN tidak dapat mengatasi tantangan yang beragam tersebut sendirian,"
ungkapnya. Untuk diketahui, SLOM ke-18 dihadiri oleh pejabat senior bidang ketenagakerjaan ASEAN
yang berasal dari negara Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar,
Singapura, Thailand, dan Viet Nam.

165

Title

Melalui Kantor Pos Indonesia, Kemenaker Segera Salurkan BSU
Tahap 7 kepada Para Pekerja .

Author

Nama

Media

Koran Bumn

Reporter

Date

25 October 2022

Tone

Link

http://koranbumn.com/melalui-kantor-pos-indonesia-kemenaker-segera-salurkan-bsutahap-7-kepada-para-pekerja

Neutral

Summary Menaker Ida Fauziyah mengatakan data calon penerima BSU yang disalurkan oleh PT Pos
Indonesia akan disalurkan pada tahap 7. Lebih lanjut, Menaker menjelaskan sejatinya
penyaluran tahap 6 akan dilakukan melalui PT Pos Indonesia. Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker) segera menyalurkan bantuan subsidi upah (BSU) tahap 7 kepada para pekerja.
Penyaluran BSU tahap 7 bakal dilakukan melalui kantor PT Pos Indonesia.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) segera menyalurkan bantuan subsidi upah (BSU) tahap 7
kepada para pekerja. Penyaluran BSU tahap 7 bakal dilakukan melalui kantor PT Pos Indonesia. Menaker
Ida Fauziyah mengatakan data calon penerima BSU yang disalurkan oleh PT Pos Indonesia akan disalurkan
pada tahap 7. Dia menuturkan penyaluran BSU tahap 7 akan dilakukan setelah penyaluran melalui Bank
Himbara terselesaikan semuanya.Menaker menambahkan, penyaluran BSU tahun 2022 diharapkan
dapat terselesaikan pada akhir Oktober 2022. Adapun, masyarakat yang merasa sudah ditetapkan
sebagai calon penerima BSU, tapi belum ditetapkan sebagai penerima, diharapkan untuk terus
memantau status penyaluran di akun SIAPKerja atau laman web bsu.kemnaker.go.id. "Silahkan cek
melalui akun SIAPKerja. Di situ yang eligible atau eligible tapi tidak memenuhi syarat karena sudah
menerima bantuan lain, tidak punya nomor rekening (Bank Himbara), itu bisa dicek," kata Menaker Ida
dikutip dari keterangan resmi, Jumat (21/10/2022). Lebih lanjut, Menaker menjelaskan sejatinya
penyaluran tahap 6 akan dilakukan melalui PT Pos Indonesia. Namun setelah dilakukan perbaikan data,
sejumlah calon penerima BSU dapat menyampaikan data rekeningnya yang aktif di Bank Himbara. Oleh
karena itu, dia menyebut penyaluran BSU tahap 6 masih diperuntukkan bagi mereka yang telah memiliki
rekening di Bank Himbara. "Dari data yang tidak dapat tersalurkan kita kembalikan ke BPJS
Ketenagakerjaan, ternyata ada yang bisa dilakukan perbaikan data rekeningnya. Jadi minggu ini kita
salurkan," ujarnya. Dia mengungkapkan, data yang tengah diproses pada penyaluran tahap 6 mencapai
776. 556 orang. Sehingga secara keseluruhan, BSU tahap 1-6 tersalurkan kepada 9.209.089 orang atau
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setara 71,64 persen. Berikut ini syarat, cara cek penerima dan cara mencairkan BSU di Kantor Pos: Cara
Ambil BSU di Kantor Pos: 1. Cek status penerima BSU 2. Bila lolos atau tertera sebagai calon penerima 3.
Datang ke kantor pos dengan membawa surat undangan dari RT/RW 4. Membawa KTP 5. Datang ke
kantor pos sesuai undangan Syarat Penerima BSU 2022: 1. WNI dibuktikan dengan KTP 2. Peserta aktif
BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan Juli 2022 3. Mempunyai gaji/upah paling banyak sebesar Rp3,5 juta
atau pekerja buruh yang bekerja di wilayah dengan upah minimum provinsi atau kab/kota lebih besar
dari Rp3,5 juta maka persyaratan gaji tersebut menjadi paling banyak sebesar upah minimum kab/kota
atau provinsi dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah 4. Dikecualikan untuk PNS dan TNI/Polri 5.
Belum menerima program kartu prakerja, program keluarga harapan dan bantuan produktif untuk usaha
mikro Cara Cek Penerima BSU Tahap 6: 1. Kunjungi website kemnaker.go.id 2. Daftar akun. Apabila belum
memiliki akun, maka Anda harus melakukan pendaftaran. Lengkapi pendaftaran akun. Aktivasi akun
dengan menggunakan kode OTP yang akan dikirimkan ke nomor handphone Anda 3. Login ke dalam akun
Anda 4. Lengkapi profil biodata diri Anda berupa foto profil, tentang Anda, status pernikahan dan tipe
lokasi 5. Cek notifikasi 6. Setelah itu, Anda akan mendapatkan notifikasi yang akan berisi mengenai status
penerima subsidi upah, seperti terdaftar sebagai calon penerima BSU atau tidak terdaftar, serta
menunjukkan memenuhi syarat atau tidaknya, bahkan notifikasi mengenai penyaluran dana kepada
penerima bantuan.
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Summary Presiden Joko Widodo langsung mendatangi sejumlah lokasi di Kota Balikpapan begitu tiba
di Kalimantan Timur, Selasa, yakni ke Pasar Klandasan di pusat kota, dan dilanjutkan ke
Kantor Pos Besar yang berjarak sekitar 200 meter dari pasar tersebut. Kemudian dari
kunjungan dan pengecekannya ke Pasar Klandasan, menurut Presiden, saat ini di Balikpapan
hanya satu komoditas yang harganya naik. Kenaikan harga kangkung sempat disinggung
Presiden Joko Widodo saat memberi keterangan kepada jurnalis di teras Kantor Pos Besar di
Klandasan, Balikpapan, Selasa, 25/10/2022. Di halaman kantor pos, Presiden melihat
langsung penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM.

Presiden Joko Widodo langsung mendatangi sejumlah lokasi di Kota Balikpapan begitu tiba di Kalimantan
Timur, Selasa, yakni ke Pasar Klandasan di pusat kota, dan dilanjutkan ke Kantor Pos Besar yang berjarak
sekitar 200 meter dari pasar tersebut.Di halaman kantor pos, Presiden melihat langsung penyaluran
Bantuan Subsidi Upah (BSU) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM. Pada kesempatan itu juga Presiden
menyampaikan untuk BLT BBM sampai hari ini telah tersalurkan 99,7 persen."Tinggal tersisa sedikit
karena lokasi penyaluran yang sulit. Tapi terus kita sisir," kata Presiden yang didampingi Menteri Tenaga
Kerja Ida Fauziyah.Kemudian untuk BSU sudah tersalurkan 71,6 persen, atau Rp5,56 triliun. Sisanya akan
terus dikebut penyalurannya dan diharapkan dengan bantuan ini konsumsi masyarakat bisa terjaga dan
daya beli ikut terjaga."Diharapkan akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi bagi di daerah dan negara
kita," imbuhnya.BLT BBM adalah bantuan sosial (bansos) sebagai pengalihan subsidi dan kompensasi atas
kenaikan harga BBM. Sesuai namanya, bantuan berwujud uang tunai sebesar Rp600.000. Mereka yang
berhak menerima adalah masyarakat miskin dan terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
Kementerian Sosial. Menurut data Kementerian Tenaga Kerja, jumlah penerima BLT BBM mencapai 20,65
juta keluarga di seluruh Indonesia.BSU adalah bansos untuk para pekerja. Jumlahnya juga Rp600.000.
Target penerima seluruhnya 12,8 juta pekerja. Syaratnya, gaji pekerja tidak lebih dari Rp3,5 juta per bulan
selain ber-KTP Indonesia dan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan setidaknya hingga Juli 2022.Pada
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kesempatan itu juga Presiden menjawab hal inflasi. Mengendalikan inflasi adalah tanggung jawab Bank
Indonesia (BI) dengan cara menaikkan atau menurunkan suku bunga pinjaman (BI rate). Namun
Pemerintah di segala tingkatan yang juga berkoordinasi dengan BI melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah
(TPID) terus mengambil kebijakan yang diperlukan, seperti menjaga kelancaran arus barang dan jasa."Di
antaranya dengan menutup selisih kenaikan ongkos transportasi dari APBD, sehingga bisa mengurangi
kenaikan harga barang dan jasa," jelas Presiden. Dari APBD, dana untuk menutupi itu bisa diambilkan dari
pos belanja tidak terduga dan 2 persen dari dana transfer umum.Kemudian dari kunjungan dan
pengecekannya ke Pasar Klandasan, menurut Presiden, saat ini di Balikpapan hanya satu komoditas yang
harganya naik.Seorang pedagang di Pasar Klandasan dengan kangkung yang lagi naik harganya. Kenaikan
harga kangkung sempat disinggung Presiden Joko Widodo saat memberi keterangan kepada jurnalis di
teras Kantor Pos Besar di Klandasan, Balikpapan, Selasa, 25/10/2022."Yaitu kangkung," kata Presiden.
Kangkung di Pasar Klandasan sementara ini dibanderol Rp9. 000 per ikat, dari biasanya Rp7.000.Faktor
cuaca yang sedang banyak hujan diduga pedagang sebagai satu faktor penyebab.Sebelumnya pada
kesempatan terpisah penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) dirincikan oleh Menteri Tenaga Kerja Ida
Fauziyah. Penyaluran BSU telah masuk tahap ke-6 dengan total Rp5,5 triliun atau sekitar 71,64 persen.
Penyaluran melalui bank-bank milik negara (Bank Himbara, seperti Bank Mandiri, BNI, BTN, bagian dari
Badan Usaha Milik Negara atau BUMN) dan PT Pos Indonesia."Pekerja yang tidak punya rekening di bank
milik negara, akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia," jelas Menteri Ida.Menaker juga memastikan
dana sudah siap di Kantor Pos daerah masing-masing untuk kemudian disalurkan dalam dua hari ke
depan. Targetnya paling lama hingga dua minggu mendatang penyaluran BSU sudah tuntas,"Awal
November insya Allah sudah tersalur semua ke seluruh Indonesia. Yang tidak punya rekening Bank
Himbara akan menerima melalu Pos Indonesia," ujarnya.Di Kalimantan Timur, data penerima BSU
seluruhnya mencapai 393. 819 pekerja. Saat ini sudah tersalurkan kepada 251. 300 pekerja atau sekitar
63,81 persen.Pemerintah menyediakan anggaran untuk BSU hingga Rp8,8 triliun. Disalurkan kepada 12,8
juta pekerja yang telah memenuhi syarat dari sebelumnya 14,6 juta jiwa. Data tersebut berasal dari BPJS
Ketenagekerjaan, yaitu peserta BPJS Ketenagekerjaan yang aktif sampai bulan Juli 2022. ***
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Summary Presiden Joko Widodo langsung mendatangi sejumlah lokasi di Kota Balikpapan begitu tiba
di Kalimantan Timur, Selasa, yakni ke Pasar Klandasan di pusat kota, dan dilanjutkan ke
Kantor Pos Besar yang berjarak sekitar 200 meter dari pasar tersebut. Kemudian dari
kunjungan dan pengecekannya ke Pasar Klandasan, menurut Presiden, saat ini di Balikpapan
hanya satu komoditas yang harganya naik. Kenaikan harga kangkung sempat disinggung
Presiden Joko Widodo saat memberi keterangan kepada jurnalis di teras Kantor Pos Besar di
Klandasan, Balikpapan, Selasa, 25/10/2022. Di halaman kantor pos, Presiden melihat
langsung penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM.

Presiden Joko Widodo langsung mendatangi sejumlah lokasi di Kota Balikpapan begitu tiba di Kalimantan
Timur, Selasa, yakni ke Pasar Klandasan di pusat kota, dan dilanjutkan ke Kantor Pos Besar yang berjarak
sekitar 200 meter dari pasar tersebut.Di halaman kantor pos, Presiden melihat langsung penyaluran
Bantuan Subsidi Upah (BSU) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM. Pada kesempatan itu juga Presiden
menyampaikan untuk BLT BBM sampai hari ini telah tersalurkan 99,7 persen."Tinggal tersisa sedikit
karena lokasi penyaluran yang sulit. Tapi terus kita sisir," kata Presiden yang didampingi Menteri Tenaga
Kerja Ida Fauziyah.Kemudian untuk BSU sudah tersalurkan 71,6 persen, atau Rp5,56 triliun. Sisanya akan
terus dikebut penyalurannya dan diharapkan dengan bantuan ini konsumsi masyarakat bisa terjaga dan
daya beli ikut terjaga."Diharapkan akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi bagi di daerah dan negara
kita," imbuhnya.BLT BBM adalah bantuan sosial (bansos) sebagai pengalihan subsidi dan kompensasi atas
kenaikan harga BBM. Sesuai namanya, bantuan berwujud uang tunai sebesar Rp600.000. Mereka yang
berhak menerima adalah masyarakat miskin dan terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
Kementerian Sosial. Menurut data Kementerian Tenaga Kerja, jumlah penerima BLT BBM mencapai 20,65
juta keluarga di seluruh Indonesia.BSU adalah bansos untuk para pekerja. Jumlahnya juga Rp600.000.
Target penerima seluruhnya 12,8 juta pekerja. Syaratnya, gaji pekerja tidak lebih dari Rp3,5 juta per bulan
selain ber-KTP Indonesia dan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan setidaknya hingga Juli 2022.Pada
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kesempatan itu juga Presiden menjawab hal inflasi. Mengendalikan inflasi adalah tanggung jawab Bank
Indonesia (BI) dengan cara menaikkan atau menurunkan suku bunga pinjaman (BI rate). Namun
Pemerintah di segala tingkatan yang juga berkoordinasi dengan BI melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah
(TPID) terus mengambil kebijakan yang diperlukan, seperti menjaga kelancaran arus barang dan jasa."Di
antaranya dengan menutup selisih kenaikan ongkos transportasi dari APBD, sehingga bisa mengurangi
kenaikan harga barang dan jasa," jelas Presiden. Dari APBD, dana untuk menutupi itu bisa diambilkan dari
pos belanja tidak terduga dan 2 persen dari dana transfer umum.Kemudian dari kunjungan dan
pengecekannya ke Pasar Klandasan, menurut Presiden, saat ini di Balikpapan hanya satu komoditas yang
harganya naik.Seorang pedagang di Pasar Klandasan dengan kangkung yang lagi naik harganya. Kenaikan
harga kangkung sempat disinggung Presiden Joko Widodo saat memberi keterangan kepada jurnalis di
teras Kantor Pos Besar di Klandasan, Balikpapan, Selasa, 25/10/2022. (ANTARA/novi abdi) "Yaitu
kangkung," kata Presiden. Kangkung di Pasar Klandasan sementara ini dibanderol Rp9. 000 per ikat, dari
biasanya Rp7.000.Faktor cuaca yang sedang banyak hujan diduga pedagang sebagai satu faktor
penyebab.Sebelumnya pada kesempatan terpisah penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) dirincikan oleh
Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah. Penyaluran BSU telah masuk tahap ke-6 dengan total Rp5,5 triliun
atau sekitar 71,64 persen. Penyaluran melalui bank-bank milik negara (Bank Himbara, seperti Bank
Mandiri, BNI, BTN, bagian dari Badan Usaha Milik Negara atau BUMN) dan PT Pos Indonesia."Pekerja
yang tidak punya rekening di bank milik negara, akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia," jelas Menteri
Ida.Menaker juga memastikan dana sudah siap di Kantor Pos daerah masing-masing untuk kemudian
disalurkan dalam dua hari ke depan. Targetnya paling lama hingga dua minggu mendatang penyaluran
BSU sudah tuntas,"Awal November insya Allah sudah tersalur semua ke seluruh Indonesia. Yang tidak
punya rekening Bank Himbara akan menerima melalu Pos Indonesia," ujarnya.Di Kalimantan Timur, data
penerima BSU seluruhnya mencapai 393. 819 pekerja. Saat ini sudah tersalurkan kepada 251. 300 pekerja
atau sekitar 63,81 persen.Pemerintah menyediakan anggaran untuk BSU hingga Rp8,8 triliun. Disalurkan
kepada 12,8 juta pekerja yang telah memenuhi syarat dari sebelumnya 14,6 juta jiwa. Data tersebut
berasal dari BPJS Ketenagekerjaan, yaitu peserta BPJS Ketenagekerjaan yang aktif sampai bulan Juli 2022.
***
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Summary Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) akan mengajukan rekomendasi dan
pengusulan pencabutan izin untuk perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia
(P3MI) yang terbukti terlibat dalam penempatan pekerja asal Indonesia secara ilegal.
Menurut data BP2MI, dalam dua tahun terakhir telah ditangani 80.099 PMI terkendala yang
sebagian besar ditempatkan secara ilegal. Dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa, Kepala
BP2MI Benny Rhamdani mengatakan, pihaknya berhasil menyelamatkan 160 calon pekerja
migran Indonesia (PMI) yang akan diberangkatkan secara ilegal ke Arab Saudi pada 29
September 2022. "Usulan kita yang pertama sebetulnya pencabutan izin.

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) akan mengajukan rekomendasi dan pengusulan
pencabutan izin untuk perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI) yang terbukti terlibat
dalam penempatan pekerja asal Indonesia secara ilegal.Dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa, Kepala
BP2MI Benny Rhamdani mengatakan, pihaknya berhasil menyelamatkan 160 calon pekerja migran
Indonesia (PMI) yang akan diberangkatkan secara ilegal ke Arab Saudi pada 29 September
2022.Penempatan itu diduga dilakukan sebuah perusahaan penempatan di Bekasi, Jawa Barat.Benny
menjelaskan bahwa PT Zam Zam Perwita yang tempatnya dijadikan penampungan untuk 160 calon PMI
itu sebenarnya saat ini tengah mengalami sanksi penghentian sementara kegiatan usaha penempatan
PMI dari Kementerian Ketenagakerjaan selama tiga bulan sejak September 2022.Perusahaan itu juga
dikenakan penetapan tunda pelayanan oleh BP2MI."Usulan kita yang pertama sebetulnya pencabutan
izin. Sekarang, otomatis kita ajukan lagi pencabutan. Jadi kedua ini kita ajukan lagi pencabutan dan kita
berharap tidak hanya sekedar tunda lagi," jelasnya.Sanksi itu dikenakan terkait pelanggaran atas
Keputusan Menaker No. 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja
Indonesia Pada Pengguna Perseorangan di Negara-negara Kawasan Timur Tengah.Benny juga
mengatakan, pihaknya mendorong kolaborasi semua pihak untuk melakukan pencegahan dan
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penanganan penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI) secara nonprosedural.Menurut data BP2MI,
dalam dua tahun terakhir telah ditangani 80.099 PMI terkendala yang sebagian besar ditempatkan secara
ilegal. BP2MI juga menangani 3.060 PMI yang sakit dan kepulangan 1.459 jenazah PMI."Sangat
menyedihkan misalnya karena mereka sudah dinyatakan nonprosedural masuk ke negara penempatan
pasti memiliki risiko. Risiko hukum sudah pasti karena mereka akan dianggap masuk secara ilegal,"
jelasnya.Risiko lain termasuk rentan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang, eksploitasi,
kekerasan fisik dan seksual serta tidak terpenuhinya hak pengupahan karena ketiadaan perjanjian kerja
resmi.
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Summary kedua ini kita ajukan lagi pencabutan dan kita berharap tidak hanya sekedar tunda lagi
Jakarta (ANTARA)- Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) akan mengajukan
rekomendasi dan pengusulan pencabutan izin untuk perusahaan penempatan pekerja
migran Indonesia (P3MI) yang terbukti terlibat dalam penempatan pekerja asal Indonesia
secara ilegal. Menurut data BP2MI, dalam dua tahun terakhir telah ditangani 80.099 PMI
terkendala yang sebagian besar ditempatkan secara ilegal. Dalam konferensi pers di Jakarta,
Selasa, Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengatakan, pihaknya berhasil menyelamatkan 160
calon pekerja migran Indonesia (PMI) yang akan diberangkatkan secara ilegal ke Arab Saudi
pada 29 September 2022. "Usulan kita yang pertama sebetulnya pencabutan izin.

kedua ini kita ajukan lagi pencabutan dan kita berharap tidak hanya sekedar tunda lagi Jakarta (ANTARA)
- Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) akan mengajukan rekomendasi dan pengusulan
pencabutan izin untuk perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI) yang terbukti terlibat
dalam penempatan pekerja asal Indonesia secara ilegal.Dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa, Kepala
BP2MI Benny Rhamdani mengatakan, pihaknya berhasil menyelamatkan 160 calon pekerja migran
Indonesia (PMI) yang akan diberangkatkan secara ilegal ke Arab Saudi pada 29 September
2022.Penempatan itu diduga dilakukan sebuah perusahaan penempatan di Bekasi, Jawa Barat.Benny
menjelaskan bahwa PT Zam Zam Perwita yang tempatnya dijadikan penampungan untuk 160 calon PMI
itu sebenarnya saat ini tengah mengalami sanksi penghentian sementara kegiatan usaha penempatan
PMI dari Kementerian Ketenagakerjaan selama tiga bulan sejak September 2022.Perusahaan itu juga
dikenakan penetapan tunda pelayanan oleh BP2MI."Usulan kita yang pertama sebetulnya pencabutan
izin. Sekarang, otomatis kita ajukan lagi pencabutan. Jadi kedua ini kita ajukan lagi pencabutan dan kita
berharap tidak hanya sekedar tunda lagi," jelasnya.Sanksi itu dikenakan terkait pelanggaran atas
Keputusan Menaker No. 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja
174

Indonesia Pada Pengguna Perseorangan di Negara-negara Kawasan Timur Tengah.Benny juga
mengatakan, pihaknya mendorong kolaborasi semua pihak untuk melakukan pencegahan dan
penanganan penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI) secara nonprosedural.Menurut data BP2MI,
dalam dua tahun terakhir telah ditangani 80.099 PMI terkendala yang sebagian besar ditempatkan secara
ilegal. BP2MI juga menangani 3.060 PMI yang sakit dan kepulangan 1.459 jenazah PMI."Sangat
menyedihkan misalnya karena mereka sudah dinyatakan nonprosedural masuk ke negara penempatan
pasti memiliki risiko. Risiko hukum sudah pasti karena mereka akan dianggap masuk secara ilegal,"
jelasnya.Risiko lain termasuk rentan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang, eksploitasi,
kekerasan fisik dan seksual serta tidak terpenuhinya hak pengupahan karena ketiadaan perjanjian kerja
resmi.
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Neutral

Summary Presiden Joko Widodo langsung mendatangi sejumlah lokasi di Kota Balikpapan begitu tiba
di Kalimantan Timur, Selasa, yakni ke Pasar Klandasan di pusat kota, dan dilanjutkan ke
Kantor Pos Besar yang berjarak sekitar 200 meter dari pasar tersebut. Kemudian dari
kunjungan dan pengecekannya ke Pasar Klandasan, menurut Presiden, saat ini di Balikpapan
hanya satu komoditas yang harganya naik. Di halaman kantor pos, Presiden melihat langsung
penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM. Pada
kesempatan itu juga Presiden menyampaikan untuk BLT BBM sampai hari ini telah
tersalurkan 99,7 persen.

Presiden Joko Widodo langsung mendatangi sejumlah lokasi di Kota Balikpapan begitu tiba di Kalimantan
Timur, Selasa, yakni ke Pasar Klandasan di pusat kota, dan dilanjutkan ke Kantor Pos Besar yang berjarak
sekitar 200 meter dari pasar tersebut.Di halaman kantor pos, Presiden melihat langsung penyaluran
Bantuan Subsidi Upah (BSU) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM. Pada kesempatan itu juga Presiden
menyampaikan untuk BLT BBM sampai hari ini telah tersalurkan 99,7 persen."Tinggal tersisa sedikit
karena lokasi penyaluran yang sulit. Tapi terus kita sisir," kata Presiden yang didampingi Menteri Tenaga
Kerja Ida Fauziyah.Kemudian untuk BSU sudah tersalurkan 71,6 persen, atau Rp5,56 triliun. Sisanya akan
terus dikebut penyalurannya dan diharapkan dengan bantuan ini konsumsi masyarakat bisa terjaga dan
daya beli ikut terjaga."Diharapkan akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi bagi di daerah dan negara
kita," imbuhnya.BLT BBM adalah bantuan sosial (bansos) sebagai pengalihan subsidi dan kompensasi atas
kenaikan harga BBM. Sesuai namanya, bantuan berwujud uang tunai sebesar Rp600.000. Mereka yang
berhak menerima adalah masyarakat miskin dan terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
Kementerian Sosial. Menurut data Kementerian Tenaga Kerja, jumlah penerima BLT BBM mencapai 20,65
juta keluarga di seluruh Indonesia.BSU adalah bansos untuk para pekerja. Jumlahnya juga Rp600.000.
Target penerima seluruhnya 12,8 juta pekerja. Syaratnya, gaji pekerja tidak lebih dari Rp3,5 juta per bulan
selain ber-KTP Indonesia dan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan setidaknya hingga Juli 2022.Pada
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kesempatan itu juga Presiden menjawab hal inflasi. Mengendalikan inflasi adalah tanggung jawab Bank
Indonesia (BI) dengan cara menaikkan atau menurunkan suku bunga pinjaman (BI rate). Namun
Pemerintah di segala tingkatan yang juga berkoordinasi dengan BI melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah
(TPID) terus mengambil kebijakan yang diperlukan, seperti menjaga kelancaran arus barang dan jasa."Di
antaranya dengan menutup selisih kenaikan ongkos transportasi dari APBD, sehingga bisa mengurangi
kenaikan harga barang dan jasa," jelas Presiden. Dari APBD, dana untuk menutupi itu bisa diambilkan dari
pos belanja tidak terduga dan 2 persen dari dana transfer umum.Kemudian dari kunjungan dan
pengecekannya ke Pasar Klandasan, menurut Presiden, saat ini di Balikpapan hanya satu komoditas yang
harganya naik."Yaitu kangkung," kata Presiden. Kangkung di Pasar Klandasan sementara ini dibanderol
Rp9. 000 per ikat, dari biasanya Rp7.000.Faktor cuaca yang sedang banyak hujan diduga pedagang
sebagai satu faktor penyebab.Sebelumnya pada kesempatan terpisah penyaluran bantuan subsidi upah
(BSU) dirincikan oleh Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah. Penyaluran BSU telah masuk tahap ke-6 dengan
total Rp5,5 triliun atau sekitar 71,64 persen. Penyaluran melalui bank-bank milik negara (Bank Himbara,
seperti Bank Mandiri, BNI, BTN, bagian dari Badan Usaha Milik Negara atau BUMN) dan PT Pos
Indonesia."Pekerja yang tidak punya rekening di bank milik negara, akan disalurkan melalui PT Pos
Indonesia," jelas Menteri Ida.Menaker juga memastikan dana sudah siap di Kantor Pos daerah masingmasing untuk kemudian disalurkan dalam dua hari ke depan. Targetnya paling lama hingga dua minggu
mendatang penyaluran BSU sudah tuntas,"Awal November insya Allah sudah tersalur semua ke seluruh
Indonesia. Yang tidak punya rekening Bank Himbara akan menerima melalu Pos Indonesia," ujarnya.Di
Kalimantan Timur, data penerima BSU seluruhnya mencapai 393. 819 pekerja. Saat ini sudah tersalurkan
kepada 251. 300 pekerja atau sekitar 63,81 persen.Pemerintah menyediakan anggaran untuk BSU hingga
Rp8,8 triliun. Disalurkan kepada 12,8 juta pekerja yang telah memenuhi syarat dari sebelumnya 14,6 juta
jiwa. Data tersebut berasal dari BPJS Ketenagekerjaan, yaitu peserta BPJS Ketenagekerjaan yang aktif
sampai bulan Juli 2022. ***
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Negative

Summary Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) akan mengajukan rekomendasi dan
pengusulan pencabutan izin untuk perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia
(P3MI) yang terbukti terlibat dalam penempatan pekerja asal Indonesia secara ilegal.
Menurut data BP2MI, dalam dua tahun terakhir telah ditangani 80.099 PMI terkendala yang
sebagian besar ditempatkan secara ilegal. Dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa, Kepala
BP2MI Benny Rhamdani mengatakan, pihaknya berhasil menyelamatkan 160 calon pekerja
migran Indonesia (PMI) yang akan diberangkatkan secara ilegal ke Arab Saudi pada 29
September 2022. "Usulan kita yang pertama sebetulnya pencabutan izin.

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) akan mengajukan rekomendasi dan pengusulan
pencabutan izin untuk perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI) yang terbukti terlibat
dalam penempatan pekerja asal Indonesia secara ilegal.Dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa, Kepala
BP2MI Benny Rhamdani mengatakan, pihaknya berhasil menyelamatkan 160 calon pekerja migran
Indonesia (PMI) yang akan diberangkatkan secara ilegal ke Arab Saudi pada 29 September
2022.Penempatan itu diduga dilakukan sebuah perusahaan penempatan di Bekasi, Jawa Barat.Benny
menjelaskan bahwa PT Zam Zam Perwita yang tempatnya dijadikan penampungan untuk 160 calon PMI
itu sebenarnya saat ini tengah mengalami sanksi penghentian sementara kegiatan usaha penempatan
PMI dari Kementerian Ketenagakerjaan selama tiga bulan sejak September 2022.Perusahaan itu juga
dikenakan penetapan tunda pelayanan oleh BP2MI."Usulan kita yang pertama sebetulnya pencabutan
izin. Sekarang, otomatis kita ajukan lagi pencabutan. Jadi kedua ini kita ajukan lagi pencabutan dan kita
berharap tidak hanya sekedar tunda lagi," jelasnya.Sanksi itu dikenakan terkait pelanggaran atas
Keputusan Menaker No. 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja
Indonesia Pada Pengguna Perseorangan di Negara-negara Kawasan Timur Tengah.Benny juga
mengatakan, pihaknya mendorong kolaborasi semua pihak untuk melakukan pencegahan dan
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penanganan penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI) secara nonprosedural.Menurut data BP2MI,
dalam dua tahun terakhir telah ditangani 80.099 PMI terkendala yang sebagian besar ditempatkan secara
ilegal. BP2MI juga menangani 3.060 PMI yang sakit dan kepulangan 1.459 jenazah PMI."Sangat
menyedihkan misalnya karena mereka sudah dinyatakan nonprosedural masuk ke negara penempatan
pasti memiliki risiko. Risiko hukum sudah pasti karena mereka akan dianggap masuk secara ilegal,"
jelasnya.Risiko lain termasuk rentan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang, eksploitasi,
kekerasan fisik dan seksual serta tidak terpenuhinya hak pengupahan karena ketiadaan perjanjian kerja
resmi.
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Negative

Summary Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) akan mengajukan rekomendasi dan
pengusulan pencabutan izin untuk perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia
(P3MI) yang terbukti terlibat dalam penempatan pekerja asal Indonesia secara ilegal.
Menurut data BP2MI, dalam dua tahun terakhir telah ditangani 80.099 PMI terkendala yang
sebagian besar ditempatkan secara ilegal. Dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa, Kepala
BP2MI Benny Rhamdani mengatakan, pihaknya berhasil menyelamatkan 160 calon pekerja
migran Indonesia (PMI) yang akan diberangkatkan secara ilegal ke Arab Saudi pada 29
September 2022. "Usulan kita yang pertama sebetulnya pencabutan izin.

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) akan mengajukan rekomendasi dan pengusulan
pencabutan izin untuk perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI) yang terbukti terlibat
dalam penempatan pekerja asal Indonesia secara ilegal.Dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa, Kepala
BP2MI Benny Rhamdani mengatakan, pihaknya berhasil menyelamatkan 160 calon pekerja migran
Indonesia (PMI) yang akan diberangkatkan secara ilegal ke Arab Saudi pada 29 September
2022.Penempatan itu diduga dilakukan sebuah perusahaan penempatan di Bekasi, Jawa Barat.Benny
menjelaskan bahwa PT Zam Zam Perwita yang tempatnya dijadikan penampungan untuk 160 calon PMI
itu sebenarnya saat ini tengah mengalami sanksi penghentian sementara kegiatan usaha penempatan
PMI dari Kementerian Ketenagakerjaan selama tiga bulan sejak September 2022.Perusahaan itu juga
dikenakan penetapan tunda pelayanan oleh BP2MI."Usulan kita yang pertama sebetulnya pencabutan
izin. Sekarang, otomatis kita ajukan lagi pencabutan. Jadi kedua ini kita ajukan lagi pencabutan dan kita
berharap tidak hanya sekedar tunda lagi," jelasnya.Sanksi itu dikenakan terkait pelanggaran atas
Keputusan Menaker No. 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja
Indonesia Pada Pengguna Perseorangan di Negara-negara Kawasan Timur Tengah.Benny juga
mengatakan, pihaknya mendorong kolaborasi semua pihak untuk melakukan pencegahan dan
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penanganan penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI) secara nonprosedural.Menurut data BP2MI,
dalam dua tahun terakhir telah ditangani 80.099 PMI terkendala yang sebagian besar ditempatkan secara
ilegal. BP2MI juga menangani 3.060 PMI yang sakit dan kepulangan 1.459 jenazah PMI."Sangat
menyedihkan misalnya karena mereka sudah dinyatakan nonprosedural masuk ke negara penempatan
pasti memiliki risiko. Risiko hukum sudah pasti karena mereka akan dianggap masuk secara ilegal,"
jelasnya.Risiko lain termasuk rentan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang, eksploitasi,
kekerasan fisik dan seksual serta tidak terpenuhinya hak pengupahan karena ketiadaan perjanjian kerja
resmi.
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Neutral

Summary Presiden Joko Widodo langsung mendatangi sejumlah lokasi di Kota Balikpapan begitu tiba
di Kalimantan Timur, Selasa, yakni ke Pasar Klandasan di pusat kota, dan dilanjutkan ke
Kantor Pos Besar yang berjarak sekitar 200 meter dari pasar tersebut. Kemudian dari
kunjungan dan pengecekannya ke Pasar Klandasan, menurut Presiden, saat ini di Balikpapan
hanya satu komoditas yang harganya naik. Di halaman kantor pos, Presiden melihat langsung
penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM. Pada
kesempatan itu juga Presiden menyampaikan untuk BLT BBM sampai hari ini telah
tersalurkan 99,7 persen.

Presiden Joko Widodo langsung mendatangi sejumlah lokasi di Kota Balikpapan begitu tiba di Kalimantan
Timur, Selasa, yakni ke Pasar Klandasan di pusat kota, dan dilanjutkan ke Kantor Pos Besar yang berjarak
sekitar 200 meter dari pasar tersebut.Di halaman kantor pos, Presiden melihat langsung penyaluran
Bantuan Subsidi Upah (BSU) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM. Pada kesempatan itu juga Presiden
menyampaikan untuk BLT BBM sampai hari ini telah tersalurkan 99,7 persen."Tinggal tersisa sedikit
karena lokasi penyaluran yang sulit. Tapi terus kita sisir," kata Presiden yang didampingi Menteri Tenaga
Kerja Ida Fauziyah.Kemudian untuk BSU sudah tersalurkan 71,6 persen, atau Rp5,56 triliun. Sisanya akan
terus dikebut penyalurannya dan diharapkan dengan bantuan ini konsumsi masyarakat bisa terjaga dan
daya beli ikut terjaga."Diharapkan akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi bagi di daerah dan negara
kita," imbuhnya.BLT BBM adalah bantuan sosial (bansos) sebagai pengalihan subsidi dan kompensasi atas
kenaikan harga BBM. Sesuai namanya, bantuan berwujud uang tunai sebesar Rp600.000. Mereka yang
berhak menerima adalah masyarakat miskin dan terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
Kementerian Sosial. Menurut data Kementerian Tenaga Kerja, jumlah penerima BLT BBM mencapai 20,65
juta keluarga di seluruh Indonesia.BSU adalah bansos untuk para pekerja. Jumlahnya juga Rp600.000.
Target penerima seluruhnya 12,8 juta pekerja. Syaratnya, gaji pekerja tidak lebih dari Rp3,5 juta per bulan
selain ber-KTP Indonesia dan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan setidaknya hingga Juli 2022.Pada
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kesempatan itu juga Presiden menjawab hal inflasi. Mengendalikan inflasi adalah tanggung jawab Bank
Indonesia (BI) dengan cara menaikkan atau menurunkan suku bunga pinjaman (BI rate). Namun
Pemerintah di segala tingkatan yang juga berkoordinasi dengan BI melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah
(TPID) terus mengambil kebijakan yang diperlukan, seperti menjaga kelancaran arus barang dan jasa."Di
antaranya dengan menutup selisih kenaikan ongkos transportasi dari APBD, sehingga bisa mengurangi
kenaikan harga barang dan jasa," jelas Presiden. Dari APBD, dana untuk menutupi itu bisa diambilkan dari
pos belanja tidak terduga dan 2 persen dari dana transfer umum.Kemudian dari kunjungan dan
pengecekannya ke Pasar Klandasan, menurut Presiden, saat ini di Balikpapan hanya satu komoditas yang
harganya naik."Yaitu kangkung," kata Presiden. Kangkung di Pasar Klandasan sementara ini dibanderol
Rp9. 000 per ikat, dari biasanya Rp7.000.Faktor cuaca yang sedang banyak hujan diduga pedagang
sebagai satu faktor penyebab.Sebelumnya pada kesempatan terpisah penyaluran bantuan subsidi upah
(BSU) dirincikan oleh Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah. Penyaluran BSU telah masuk tahap ke-6 dengan
total Rp5,5 triliun atau sekitar 71,64 persen. Penyaluran melalui bank-bank milik negara (Bank Himbara,
seperti Bank Mandiri, BNI, BTN, bagian dari Badan Usaha Milik Negara atau BUMN) dan PT Pos
Indonesia."Pekerja yang tidak punya rekening di bank milik negara, akan disalurkan melalui PT Pos
Indonesia," jelas Menteri Ida.Menaker juga memastikan dana sudah siap di Kantor Pos daerah masingmasing untuk kemudian disalurkan dalam dua hari ke depan. Targetnya paling lama hingga dua minggu
mendatang penyaluran BSU sudah tuntas,"Awal November insya Allah sudah tersalur semua ke seluruh
Indonesia. Yang tidak punya rekening Bank Himbara akan menerima melalu Pos Indonesia," ujarnya.Di
Kalimantan Timur, data penerima BSU seluruhnya mencapai 393. 819 pekerja. Saat ini sudah tersalurkan
kepada 251. 300 pekerja atau sekitar 63,81 persen.Pemerintah menyediakan anggaran untuk BSU hingga
Rp8,8 triliun. Disalurkan kepada 12,8 juta pekerja yang telah memenuhi syarat dari sebelumnya 14,6 juta
jiwa. Data tersebut berasal dari BPJS Ketenagekerjaan, yaitu peserta BPJS Ketenagekerjaan yang aktif
sampai bulan Juli 2022. ***
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Positive

Summary Bantuan Subdisi Upah (BSU) Rp 600 ribu tahap 7 cair lagi, buruan cek nama Anda di kantor
pos. Uang bantuan BSU Rp 600 ribu tahap 7 sudah disalurkan, bisa untuk beli jas hujan atau
servis motor. Dicek apakah nama Anda ada sebagai salah satu penerima BSU Rp 600 ribu dari
pemerintah. Bantuan Subsidi Upah (BSU) diberikan untuk para pekerja yang memenuhi
persyaratan.

Bantuan Subdisi Upah (BSU) Rp 600 ribu tahap 7 cair lagi, buruan cek nama Anda di kantor pos.Uang
bantuan BSU Rp 600 ribu tahap 7 sudah disalurkan, bisa untuk beli jas hujan atau servis motor.Dicek
apakah nama Anda ada sebagai salah satu penerima BSU Rp 600 ribu dari pemerintah.Bantuan Subsidi
Upah (BSU) diberikan untuk para pekerja yang memenuhi persyaratan.Masing-masing pekerja akan
mendapatkan uang bantuan Rp 600 ribu.Pencairan bantuan subsidi upah (BSU) atau subsidi gaji tahap 7
akan dilakukan melalui kantor pos.Penyaluran BSU oleh PT Pos Indonesia dilakukan setelah pencairan
BSU 2022 melalui Bank Himbara sudah terselesaikan secara keseluruhan.Sekretaris Jenderal Kemnaker
Anwar Sanusi menjelaskan, pencairan dana sebesar Rp 600. 000 melalui kantor pos akan diberikan
kepada 3,6 juta data pekerja atau buruh yang memenuhi kriteria penerima BSU sesuai Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 10 Tahun 2022."Kami hampir menyelesaikan persoalan terkait
dengan kontrak jasa untuk penyaluran terhadap 3,6 juta penerima," ujar Anwar saat dikonfirmasi
Kompas.com, Selasa (25/10/2022).
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Positive

Summary Ratusan CPMI yang rekrut oleh PT Zam Zam Perwita ini rencananya akan ditempatkan ke
Timur Tengah. Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengatakan sindikat penempatan ilegal ke
Timur Tengah ini berhasil digagalkan setelah dirinya mendapat informasi adanya mobil
minibus Nopol B-7746-PDA warna putih sedang menurunkan 18 orang yang diduga adalah
CPMI di terminal 3 penerbangan Internasional Bandara Soekarno Hatta Tanggerang Prov.
Sebelumnya, lanjut Benny, pada bulan September, BP2MI juga telah menggagalkan
penempatan ilegal ke Timur Tengah dengan PT yang sama. Sanki tersebut dijatuhkan terkait
pelanggaran atas Keputusan Menaker No. 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan
Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Pada Pengguna Perseorangan Di Negaranegara Kawasan Timur Tengah.

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menggagalkan pemberangkatan ratusan Calon
Pekerja Migran Indonesia (CPMI). Ratusan CPMI yang rekrut oleh PT Zam Zam Perwita ini rencananya
akan ditempatkan ke Timur Tengah.Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengatakan sindikat penempatan
ilegal ke Timur Tengah ini berhasil digagalkan setelah dirinya mendapat informasi adanya mobil minibus
Nopol B-7746-PDA warna putih sedang menurunkan 18 orang yang diduga adalah CPMI di terminal 3
penerbangan Internasional Bandara Soekarno Hatta Tanggerang Prov. Banten."Dari informasi itu, tim
melakukan interogasi singkat dan diketahui bahwa mereka adalah calon PMI yang akan
diberangkatkan/ditempatkan secara Non Prosedural ke negara Arab Saudi oleh PT. Zam Zam Parwita,"
kata Benny, Selasa (25/10).Dari temuan itu, petugas mendapati 17 lembar tiket penerbangan Srilankan
Airlines tujuan Jakarta/CGK Colombo/CMB pukul 14.25 WIB. Nomor. Penerbangan. UL365 4 Oktober
2022. Kemudian, 17 lembar tiket penerbangan Srilankan Airlines tujuan Colombo/CMB - Riyadh/RUH
pukul 18.15 waktu setempat. Nmr. Pnb. UL265 4 Oktober 2022 dan 17 buah buku Paspor dilengkapi Visa
Amal.Dari temuan itu, BP2MI bekerjasama dengan penyidik Polres Metro Bekasi Kota melalukan
pengembangan. Hasilnya, tim berhasil mengamankan 89 CPMI di Balai Latihan Kerja (BLK) PT. Zam Zam
Perwita di Kecamatan Jatisampurna Bekasi. "Seluruh CPMI langsung dibawa ke Shelter BP2MI DKI Jakarta
untuk didata dan diberikan perlindungan," tuturnya.Sebelumnya, lanjut Benny, pada bulan September,
BP2MI juga telah menggagalkan penempatan ilegal ke Timur Tengah dengan PT yang sama. Di BLK
tersebut, tim mendapati 160 CPMI perempuan. Pengelola BLK tersebut diduga adalah SA (Saleh Alatas)
yang juga mengelola P3MI, PT. Assami Ananda Mandiri."160 CPMI itu akan diberangkatkan secara
ilegal/non prosedural ke Arab Saudi. Adapun, CPMI didominasi dari Jawa Barat yakni mencapai 103
orang," terangnya.Sementara, PT Zam Zam Perwita, terduga pelaku penempatan ilegal, berdasarkan
keputusan Dirjen PPTK dan PKK Kemnaker Nomor 3/365/HK.03.01/IX/2022 tanggal 6 September 2022,
saat ini dijatuhi hukuman penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan
PMI selama 3 bulan dan penetapan tunda pelayanan melalui Keputusan Kepala BP2MI Nomor 377 Tahun
2022.Sanki tersebut dijatuhkan terkait pelanggaran atas Keputusan Menaker No. 260 Tahun 2015
tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Pada Pengguna Perseorangan
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Di Negara-negara Kawasan Timur Tengah. "Ironisnya, Oknum P3MI tersebut tidak jera atau kapok dan
mengulang kembali percobaan penempatan ilegal," kata Benny.Benny menegaskan, untuk
pemberangkatan atau penempatan CPMI ke Arab Saudi sebenarnya sudah tidak ada sejak tahun 2015.
Saat ini penempatan CPMI harus berbadan hukum, baik melalui asosiasi atau agensi. Namun, sindikat
penempatan ilegal melakukan dengam berbagai modus. Dimama, CPMI yang bekerja rumah tangga
diberikan sejumlah uang oleh PT tersebut."Jadi modusnya, untuk pekerja rumah tangga mereka terlebih
dahulu diberikan uang. Kemudian semua biaya mulai dari transport, pasport, medical ceck up, tiket dan
lainnya mereka yang tanggung. Bahkan keluarganya juga diberikan uang Rp5-10 juta agar tidak komplain.
Padahal uang itu di akumulasi jadi hutang menggunakan bunga yang sangat tinggi,"
ungkapnya.Sementara, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Mohammad Fadil Imran menegaskan Polda Metro
Jaya akan mendukung penuh upaya-upaya perlindungan PMI khususnya terkait dengan penempatan non
prosedural atau non ilegal. "Dilapangan kita akan trus berkoordinasi terkait penangan awal pembagian
tugas," kata Fadil.Kemudian, terkait keterlibatan PT Zam Zam Perwita, mantan Kapolda Jawa Timur itu
menyebut bahwa polisi sudah menaikan kasus ke tahap penyidikan. "Artinya unsur pidana penempatan
secara ilegal sudah terjadi tinggal kita menemukan siapa tersangka. Kita sudah meminta Kasubdit
Renakta Polda Metro Jaya, untuk menuntaskan," tutupnya.
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Summary Kilasriau.com, Balikpapan- Presiden Joko Widodo meninjau penyaluran Bantuan Subsidi
Upah (BSU) Tahun 2022 bagi para pekerja yang juga merupakan peserta BPJS
Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) di Kota Balikpapan Kalimantan Timur, Selasa 25 Oktober
2022 Saat berdialog dengan para penerima BSU, Jokowi menghimbau kepada seluruh
pekerja untuk memastikan diri terdaftar sebagai peserta BPJAMSOSTEK. Pemerintah ingin
memberikan semuanya (pekerja), oleh sebab itu teman- temannya didorong untuk masuk
menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, yang didahulukan yang masuk BPJS
Ketenagakerjaan," jelas Presiden. "Kenapa kita ambil dari BPJS Ketenagakerjaan? Karena
datanya itu jelas kalau di BPJS Ketenagakerjaan.

Kilasriau.com, Balikpapan - Presiden Joko Widodo meninjau penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU)
Tahun 2022 bagi para pekerja yang juga merupakan peserta BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) di
Kota Balikpapan Kalimantan Timur, Selasa 25 Oktober 2022 Saat berdialog dengan para penerima BSU,
Jokowi menghimbau kepada seluruh pekerja untuk memastikan diri terdaftar sebagai peserta
BPJAMSOSTEK. "Kenapa kita ambil dari BPJS Ketenagakerjaan? Karena datanya itu jelas kalau di BPJS
Ketenagakerjaan. Pemerintah ingin memberikan semuanya (pekerja), oleh sebab itu teman- temannya
didorong untuk masuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, yang didahulukan yang masuk BPJS
Ketenagakerjaan," jelas Presiden.Kehadiran Presiden didampingi oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah dan Direktur Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo, ingin memastikan bahwa bantuan yang
diberikan pemerintah tersebut telah diterima dan digunakan oleh para pekerja untuk memenuhi
kebutuhan pokok mereka. "Kita kembali menyampaikan Bantuan Subsidi Upah dan juga BLT BBM, dan
sampai hari ini BLT BBM telah tersalur 99,7%, hampir selesai, ini tinggal menyisir yang belum- belum.
Kemudian untuk Bantuan Subsidi Upah sudah tersalurkan 72%, sisanya terus akan kita kebut, kita
harapkan dengan bantuan ini komsumsi masyarakat bisa terjaga, daya beli terjaga, sehingga akan
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mempengaruhi growth pertumbuhan ekonomi negara kita," ungkap Jokowi. Selanjutnya Anggoro Eko
Cahyo mengucapkan terima kasih atas kepercayaan pemerintah yang kembali menunjuk BPJAMSOSTEK
sebagai mitra penyedia data calon penerima BSU sejak tahun 2020. Lebih jauh pihaknya menjelaskan
bahwa untuk wilayah Kalimantan Timur total peserta aktif BPJAMSOSTEK mencapai 572 ribu. Dari jumlah
tersebut 83 persen atau 475 ribu peserta memenuhi kriteria dan 251ribu di antaranya telah menerima
BSU. "Secara nasional hingga saat ini kami telah menyerahkan sebanyak 15,6 juta data kepada Kemnaker.
Data ini kami serahkan secara bertahap sejak bulan september karena mengedepankan kehati-hatian
dan keakuratan. BPJAMSOSTEK terus berkomitmen untuk mendukung pemerintah dalam mencapai
target penyaluran BSU,"terang Anggoro. Seperti yang diketahui bahwa sesuai Permenaker nomor 10
tahun 2022, salah satu kriteria penerima BSU adalah pekerja yang menjadi peserta aktif BPJAMSOSTEK.
Sehingga dapat dikatakan bahwa program ini merupakan bentuk penghargaan dari pemerintah bagi
pemberi kerja yang telah mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta BPJAMSOSTEK. Anggoro
mengingatkan kepada para pekerja untuk berhati-hati dan tidak mudah percaya terhadap segala bentuk
permintaan data pribadi yang mengatasnamakan BPJAMSOSTEK maupun BSU. Bagi pekerja yang ingin
mengetahui apakah dirinya layak sebagai calon penerima BSU, dapat dilakukan dengan mengakses kanal
resmi melalui bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. Selain manfaat tambahan seperti BSU, dengan menjadi
peserta BPJAMSOSTEK, tentu pekerja akan lebih produktif karena terlindungi oleh 5 program jaminan
sosial ketenagakerjaan yang mampu memberikan rasa aman dari risiko kecelakaan kerja, kematian serta
memiliki hari tua yang sejahtera. "Semoga tujuan diselenggarakannya BSU ini dapat dirasakan
manfaatnya oleh seluruh pekerja Indonesia, dan seperti yang disampaikan Pak Presiden Jokowi barusan,
kita mendorong kepada seluruh pemberi kerja untuk memastikan para pekerjanya terlindungi jaminan
sosial ketenagakerjaan, serta tertib dalam melaporkan besaran upah dan pembayaran iuran. Sehingga
apabila nantinya ada program lanjutan dari pemerintah, para pekerjanya bisa mendapatkan bantuan
subsidi upah atau bantuan lainnya yang berdasarkan data kepesertaan BPJAMSOSTEK," pungkas
Anggoro. Dilain tempat, Kepala BPJAMSOSTEK Rengat Rulli Jaya Santika mengatakan bahwa BSU ini
merupakan bentuk apresiasi pemerintah kepada perusahaan atau pemberi kerja yang telah
mendaftarkan seluruh pekerjanya menjadi peserta BPJAMSOSTEK. Berdasarkan keterangan Kemenaker
RI, ia menerangkan pencairan BSU akan dilakukan hingga akhir Desember 2022. Rulli juga berpesan, agar
terhindar dari informasi yang tidak benar dan menyesatkan, bagi pekerja yang ingin mengetahui apakah
dirinya layak sebagai calon penerima BSU atau tidak, dapat mengakses kanal resmi melalui
bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id.
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Summary Com-Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Sekjen Kemnaker), Anwar Sanusi,
menjelaskan bahwa Indonesia dan negara-negara anggota ASEAN lainnya terus berupaya
untuk membangun tenaga kerja yang tangguh pasca pandemi COVID-19. Untuk diketahui,
deklarasi ASEAN tentang mempromosikan daya saing, ketahanan, dan ketangkasan pekerja
untuk masa depan kerja merupakan hasil dari Pertemuan Menteri Tenaga Kerja ASEAN ke26 yang diselenggarakan pada Oktober 2020 di Indonesia. SLOM dihadiri oleh pejabat tingkat
senior bidang ketenagakerjaan ASEAN yang berasal dari negara Brunei Darussalam, Filipina,
Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, dan Viet Nam. "Hal itu
tertuang dalam deklarasi ASEAN tentang mempromosikan daya saing, ketahanan, dan
ketangkasan pekerja untuk masa depan kerja", kata Anwar Sanusi saat menghadiri
Pertemuan Pejabat Tingkat Senior Bidang Ketenagakerjaan ASEAN (Senior Labour Officials
Meeting / SLOM) di Filipina, Senin (25/10/2022).

JAKARTA, Pewartasatu. com -Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Sekjen Kemnaker),
Anwar Sanusi, menjelaskan bahwa Indonesia dan negara-negara anggota ASEAN lainnya terus berupaya
untuk membangun tenaga kerja yang tangguh pasca pandemi COVID-19. "Hal itu tertuang dalam
deklarasi ASEAN tentang mempromosikan daya saing, ketahanan, dan ketangkasan pekerja untuk masa
depan kerja", kata Anwar Sanusi saat menghadiri Pertemuan Pejabat Tingkat Senior Bidang
Ketenagakerjaan ASEAN (Senior Labour Officials Meeting / SLOM) di Filipina, Senin (25/10/2022).
Deklarasi tersebut menyerukan pengembangan dokumen panduan bagi negara-negara anggota ASEAN
dalam menangani situasi dan tantangan akibat pandemi, dan transformasi kerja melalui digitalisasi di
tingkat nasional maupun regional. Sekjen Kemnaker mengatakan, Indonesia telah menindaklanjuti
deklarasi tersebut melalui tindakan nyata. Di antaranya adalah mengembangkan dokumen panduan
pelaksanaan deklarasi ASEAN tentang mempromosikan daya saing, ketahanan, dan ketangkasan pekerja
untuk masa depan pekerjaan. "Catatan konsep dokumen panduan ini disahkan oleh negara-negara
anggota ASEAN pada 13 September 2022", ujarnya. Dokumen panduan tersebut akan membahas kondisi
tenaga kerja dan ketenagakerjaan di ASEAN selama periode krisis sosial ekonomi yang disebabkan oleh
pandemi dan upaya pemulihan, serta tantangan pekerjaan di masa depan bagi pekerja dan bisnis.
"Tujuan dari dokumen panduan adalah untuk mendukung tujuan ASEAN dalam mengembangkan sumber
daya manusia melalui pembelajaran berkelanjutan dan mengoptimalkan penggunaan teknologi untuk
pemberdayaan masyarakat ASEAN", papar Anwar Sanusi. Ia menambahkan, dokumen panduan berguna
untuk meningkatkan kesejahteraan dan penghidupan masyarakat ASEAN dengan memberikan mereka
akses yang adil terhadap peluang untuk pembangunan manusia, kesejahteraan sosial, dan keadilan.
Dokumen panduan juga berguna untuk mendukung daya saing, inovasi dan dinamisme masyarakat yang
mendorong pertumbuhan produktivitas yang kuat. "Hal ini dapat dicapai antara lain melalui penciptaan
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dan penerapan pengetahuan secara praktis, kebijakan yang mendukung inovasi, pendekatan berbasis
sains terhadap teknologi dan pengembangan yang berkelanjutan, serta merangkul teknologi digital yang
terus berkembang", ucap Sekjen Kemnaker. Adapun, keluaran yang diharapkan dari dokumen panduan
adalah untuk memberikan gambaran teoritis dan praktik tentang bagaimana negara-negara ASEAN
merespons dan mengambil tindakan guna memulihkan produktivitas dan ketahanan sektor
ketenagakerjaan. Hasil dari deklarasi tersebut, menurut Anwar Sanusi, adalah tercapainya pemulihan
kondisi sosial ekonomi para pekerja di ASEAN yang terkena dampak pandemi. "Kami akan terus
meningkatkan pengembangan sektor ketenagakerjaan dan tenaga kerja di ASEAN dalam menghadapi
masa depan pekerjaan yang terus berkembang", imbuhnya. Untuk diketahui, deklarasi ASEAN tentang
mempromosikan daya saing, ketahanan, dan ketangkasan pekerja untuk masa depan kerja merupakan
hasil dari Pertemuan Menteri Tenaga Kerja ASEAN ke-26 yang diselenggarakan pada Oktober 2020 di
Indonesia. Selanjutnya diadopsi pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-38 dan ke-39 pada 26
Oktober 2021. SLOM dihadiri oleh pejabat tingkat senior bidang ketenagakerjaan ASEAN yang berasal
dari negara Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura,
Thailand, dan Viet Nam.

190

Title

Presiden ke Balikpapan lihat penyaluran BSU dan BLT BBM

Author

Rahmad

Media

Antara Kaltim

Reporter

Date

25 October 2022

Tone

Link

http://kaltim.antaranews.com/berita/171825/presiden-ke-balikpapan-lihat-penyaluranbsu-dan-blt-bbm

Neutral

Summary Presiden Joko Widodo langsung mendatangi sejumlah lokasi di Kota Balikpapan begitu tiba
di Kalimantan Timur, Selasa, yakni ke Pasar Klandasan di pusat kota, dan dilanjutkan ke
Kantor Pos Besar yang berjarak sekitar 200 meter dari pasar tersebut. Kemudian dari
kunjungan dan pengecekannya ke Pasar Klandasan, menurut Presiden, saat ini di Balikpapan
hanya satu komoditas yang harganya naik. Kenaikan harga kangkung sempat disinggung
Presiden Joko Widodo saat memberi keterangan kepada jurnalis di teras Kantor Pos Besar di
Klandasan, Balikpapan, Selasa, 25/10/2022. Di halaman kantor pos, Presiden melihat
langsung penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM.

Presiden Joko Widodo langsung mendatangi sejumlah lokasi di Kota Balikpapan begitu tiba di Kalimantan
Timur, Selasa, yakni ke Pasar Klandasan di pusat kota, dan dilanjutkan ke Kantor Pos Besar yang berjarak
sekitar 200 meter dari pasar tersebut.Di halaman kantor pos, Presiden melihat langsung penyaluran
Bantuan Subsidi Upah (BSU) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM. Pada kesempatan itu juga Presiden
menyampaikan untuk BLT BBM sampai hari ini telah tersalurkan 99,7 persen."Tinggal tersisa sedikit
karena lokasi penyaluran yang sulit. Tapi terus kita sisir," kata Presiden yang didampingi Menteri Tenaga
Kerja Ida Fauziyah.Kemudian untuk BSU sudah tersalurkan 71,6 persen, atau Rp5,56 triliun. Sisanya akan
terus dikebut penyalurannya dan diharapkan dengan bantuan ini konsumsi masyarakat bisa terjaga dan
daya beli ikut terjaga."Diharapkan akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi bagi di daerah dan negara
kita," imbuhnya.BLT BBM adalah bantuan sosial (bansos) sebagai pengalihan subsidi dan kompensasi atas
kenaikan harga BBM. Sesuai namanya, bantuan berwujud uang tunai sebesar Rp600.000. Mereka yang
berhak menerima adalah masyarakat miskin dan terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
Kementerian Sosial. Menurut data Kementerian Tenaga Kerja, jumlah penerima BLT BBM mencapai 20,65
juta keluarga di seluruh Indonesia.BSU adalah bansos untuk para pekerja. Jumlahnya juga Rp600.000.
Target penerima seluruhnya 12,8 juta pekerja. Syaratnya, gaji pekerja tidak lebih dari Rp3,5 juta per bulan
selain ber-KTP Indonesia dan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan setidaknya hingga Juli 2022.Pada
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kesempatan itu juga Presiden menjawab hal inflasi. Mengendalikan inflasi adalah tanggung jawab Bank
Indonesia (BI) dengan cara menaikkan atau menurunkan suku bunga pinjaman (BI rate). Namun
Pemerintah di segala tingkatan yang juga berkoordinasi dengan BI melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah
(TPID) terus mengambil kebijakan yang diperlukan, seperti menjaga kelancaran arus barang dan jasa."Di
antaranya dengan menutup selisih kenaikan ongkos transportasi dari APBD, sehingga bisa mengurangi
kenaikan harga barang dan jasa," jelas Presiden. Dari APBD, dana untuk menutupi itu bisa diambilkan dari
pos belanja tidak terduga dan 2 persen dari dana transfer umum.Kemudian dari kunjungan dan
pengecekannya ke Pasar Klandasan, menurut Presiden, saat ini di Balikpapan hanya satu komoditas yang
harganya naik.Seorang pedagang di Pasar Klandasan dengan kangkung yang lagi naik harganya. Kenaikan
harga kangkung sempat disinggung Presiden Joko Widodo saat memberi keterangan kepada jurnalis di
teras Kantor Pos Besar di Klandasan, Balikpapan, Selasa, 25/10/2022. (ANTARA/novi abdi)"Yaitu
kangkung," kata Presiden. Kangkung di Pasar Klandasan sementara ini dibanderol Rp9. 000 per ikat, dari
biasanya Rp7.000.Faktor cuaca yang sedang banyak hujan diduga pedagang sebagai satu faktor
penyebab.Sebelumnya pada kesempatan terpisah penyaluran bantuan subsidi upah (BSU) dirincikan oleh
Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah. Penyaluran BSU telah masuk tahap ke-6 dengan total Rp5,5 triliun
atau sekitar 71,64 persen. Penyaluran melalui bank-bank milik negara (Bank Himbara, seperti Bank
Mandiri, BNI, BTN, bagian dari Badan Usaha Milik Negara atau BUMN) dan PT Pos Indonesia."Pekerja
yang tidak punya rekening di bank milik negara, akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia," jelas Menteri
Ida.Menaker juga memastikan dana sudah siap di Kantor Pos daerah masing-masing untuk kemudian
disalurkan dalam dua hari ke depan. Targetnya paling lama hingga dua minggu mendatang penyaluran
BSU sudah tuntas,"Awal November insya Allah sudah tersalur semua ke seluruh Indonesia. Yang tidak
punya rekening Bank Himbara akan menerima melalu Pos Indonesia," ujarnya.Di Kalimantan Timur, data
penerima BSU seluruhnya mencapai 393. 819 pekerja. Saat ini sudah tersalurkan kepada 251. 300 pekerja
atau sekitar 63,81 persen.Pemerintah menyediakan anggaran untuk BSU hingga Rp8,8 triliun. Disalurkan
kepada 12,8 juta pekerja yang telah memenuhi syarat dari sebelumnya 14,6 juta jiwa. Data tersebut
berasal dari BPJS Ketenagekerjaan, yaitu peserta BPJS Ketenagekerjaan yang aktif sampai bulan Juli
2022.Berita ini telah tayang di Antaranews. com dengan judul:
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Summary Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) berhasil menyelamatkan 160 calon
pekerja migran Indonesia (PMI) korban sindikat penempatan ilegal ke Timur Tengah, kata
Kepala BP2MI Benny Rhamdani. Adapun ke-160 calon PMI yang akan diberangkatkan secara
ilegal ke Arab Saudi mayoritas berjenis kelamin perempuan dan secara usia kebanyakan ibuibu. Kepada PT Zam Zam Perwita selaku terduga pelaku penempatan ilegal, kata Benny,
berdasarkan keputusan Dirjen PPTK dan PKK Kemnaker Nomor 3/365/HK.03.01/IX/2022
tanggal 6 September 2022, saat ini dijatuhi hukuman penghentian sementara sebagian atau
seluruh kegiatan usaha penempatan PMI selama 3 bulan dan penetapan tunda pelayanan
melalui Keputusan Kepala BP2MI Nomor 377 Tahun 2022, sanki tersebut dijatuhkan terkait
pelanggaran atas Keputusan Menaker No. 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan
Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Pada Pengguna Perseorangan di Negaranegara Kawasan Timur Tengah. Benny mengatakan, penyelamatan korban calon PMI
dilakukan di penampungan Balai Latihan Kerja (BLK) PT Zam Zam Perwita milik Saleh Alatas
yang beralamat di Jalan Raya Kranggan RT 004 RW 005, Jatiranggon, Jatisampurna, Kota
Bekasi, Jawa Barat.

Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) berhasil menyelamatkan 160 calon pekerja
migran Indonesia (PMI) korban sindikat penempatan ilegal ke Timur Tengah, kata Kepala BP2MI Benny
Rhamdani .Benny mengatakan, penyelamatan korban calon PMI dilakukan di penampungan Balai Latihan
Kerja (BLK) PT Zam Zam Perwita milik Saleh Alatas yang beralamat di Jalan Raya Kranggan RT 004 RW 005,
Jatiranggon, Jatisampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat."Bahwa pada tanggal 29 September 2022 sekitar jam
22.25 WIB, Satgas Sikat Sindikat BP2MI yang dipimpin langsung Kepala BP2MI telah melakukan
penyelamatan korban sindikat penempatan ilegal di daerah Bekasi, Jawa Barat," terangnya kepada
wartawan di Jakarta, Selasa (25/10/2022). Adapun ke-160 calon PMI yang akan diberangkatkan secara
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ilegal ke Arab Saudi mayoritas berjenis kelamin perempuan dan secara usia kebanyakan ibu-ibu. Rincian
asal daerahnya meliputi; a) Jawa Barat: 103 orang, b) Jawa Tengah: 19 orang, c) Nusa Tenggara Barat: 19
orang, d) Lampung: 9 orang, e) Banten: 8 orang, f) DKI: 1 orang, dan g) Jawa Timur: 1 orang. Sehari setelah
penggerebekan, yakni pada 30 September 2022, BP2MI kemudian melimpahkan kasus dugaan
penempatan ilegal PMI tersebut kepada Polres Metro Bekasi Kota, dan telah dibuatkan Laporan Polisi
dengan Nomor: LP/A/2867/IX/2022/SPKT tanggal 30 September 2022. Informasi yang diperoleh BP2MI,
dari pihak penyidik Polres Metro Bekasi telah memeriksa beberapa calon PMI sebagai saksi mewakili 160
korban penempatan ilegal. Kepada PT Zam Zam Perwita selaku terduga pelaku penempatan ilegal, kata
Benny, berdasarkan keputusan Dirjen PPTK dan PKK Kemnaker Nomor 3/365/HK.03.01/IX/2022 tanggal
6 September 2022, saat ini dijatuhi hukuman penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan
usaha penempatan PMI selama 3 bulan dan penetapan tunda pelayanan melalui Keputusan Kepala
BP2MI Nomor 377 Tahun 2022, sanki tersebut dijatuhkan terkait pelanggaran atas Keputusan Menaker
No. 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Pada
Pengguna Perseorangan di Negara-negara Kawasan Timur Tengah. Ironisnya, Oknum P3MI tersebut tidak
jera atau kapok dan mengulang kembali percobaan penempatan ilegal. Menurut Benny, pada Sabtu
(1/10/2022), tim BP2MI sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, melakukan pemulangan para
korban ke daerah asal. Dari 160 orang calon PMI, 37 orang dengan sukarela bersedia ikut dipulangkan ke
daerah asal, sedangkan sisanya di duga karena ada ancaman dan bujuk rayu dari sindikat dan calo,
mereka tidak bersedia ikut tim BP2MI dan berharap untuk diberangkatkan ke Arab Saudi. Ke-37 calon
PMI itu kemudian dibawa ke kantor BP3MI Jakarta yang beralaman di Jalan Pengantin Ali No. 71, Ciracas,
Jakarta Timur. Adapun daerah asal PMI adalah sebagai berikut: a) Jawa Barat : 24 orang; b) Jawa Timur :
1 orang; c) Lampung : 1 orang; d) Banten : 5 orang; e) Jawa Tengah : 6 orang. Dalam keterangannya,
Kepala BP2MI mengungkapkan, negara masih diganggu oleh penempatan ilegal yang masih marak hingga
hari ini, misalnya para korban itu rentan menjadi korban, rawan mengalami eksploitasi. "Contohnya
meliputi kekerasan fisik maupun kekerasan seksual, gaji yang tidak dibayarkan secara penuh, eksploitasi
waktu jam kerja, pemutusan hubungan kerja secara sepihak, diperjualbelikan dari majikan satu
kemajikan lainnya," papar Benny.Contoh khusus untuk para anak buah kapal (ABK), tutur Benny,
kekerasan di atas kapal yang seringkali berakhir kematian, jenazahnya dilarungkan dilaut lepas.
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Positive

Summary Kemnaker mengeklaim, tersedia lebih dari 18.000 lowongan kerja dalam event Job Fair
Nasional kali ini. Job Fair Nasional ini akan berlangsung di Hall A Jakarta Convention Center
(JCC) Senayan, Jakarta. Dikutip dari akun Instagram @Kemnaker, Selasa (25/10/2022), Job
Fair Nasional akan diikuti oleh sejumlah perusahaan. Selain itu, Job Fair Nasional 2022 juga
menyajikan beberapa agenda, di antaranya Job Counseling, Asesmen Mandiri, Seminar dan
Talkshow, hingga Walk in Interview.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan menggelar bursa lowongan kerja atau job fair pada
tanggal 28-30 Oktober 2022. Job Fair Nasional ini akan berlangsung di Hall A Jakarta Convention Center
(JCC) Senayan, Jakarta.Dikutip dari akun Instagram @Kemnaker, Selasa (25/10/2022), Job Fair Nasional
akan diikuti oleh sejumlah perusahaan.Adapun perusahaan yang akan bergabung di antaranya, Telkom
Indonesia, BCA Multi Finance, Wings Group, Yakult, Alfamidi, Mayora, Penerbit Erlangga, Bank BTN, Super
Indo, dan masih banyak lagi.Kemnaker mengeklaim, tersedia lebih dari 18.000 lowongan kerja dalam
event Job Fair Nasional kali ini. Job fair ini juga tidak dipungut biaya alias gratis."Catat Tanggalnya dan
Raih Kesempatan Kerjanya!. Rakernaker. Hadirilah #JobFairNasional yang diselenggarakan dari tanggal
28 s.d 30 Oktober 2022 di JCC Senayan, Jakarta," tulis akun Instagram @Kemnaker dalam
unggahannya.Selain itu, Job Fair Nasional 2022 juga menyajikan beberapa agenda, di antaranya Job
Counseling, Asesmen Mandiri, Seminar dan Talkshow, hingga Walk in Interview.Bagi pencari kerja yang
tertarik mengikuti kegiatan ini, bisa mendaftar secara online dengan mengakses laman
fpv.kemnaker.go.id.https://www.instagram.com/p/CkFPc8Zpu8C/Sebelumnya, Menaker Ida Fauziyah
mengatakan kegiatan job fair seperti ini akan terus dilakukan, sehingga para pencari kerja akan bertemu
kesempatan kerja baru dan diharapkan akan menurunkan angka pengangguran."Pelaksanaan job fair di
masa sekarang ini merupakan salah satu upaya yang sangat bermanfaat dan berkontribusi terhadap
penciptaan peluang bagi tenaga kerja untuk mendapatkan pekerjaan, serta bagi perusahaan agar
memperoleh kandidat yang berkualitas dan sesuai dengan kualifikasi jabatan yang ditawarkan," tuturnya.
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Summary Hingga kini baru sampai tahap 6, rencananya penyaluran BSU tahap 7 akan dilakukan setelah
tahap 6 selesai. Artinya, secara keseluruhan BSU tahap I sampai dengan 6 tersalurkan kepada
9.209.089 orang (71,64 persen). Sementara itu, data calon penerima BSU yang disalurkan
oleh PT Pos Indonesia akan disalurkan pada tahap 7, setelah penyaluran BSU melalui Bank
Himbara terselesaikan semuanya. Cara cek penerima BSU bisa dilakukan dengan mudah
melalui laman resmi Kemnaker, berikut cara mudahnya: 1.

Liputan6.com, Jakarta Bantuan Subsidi Upah (BSU) terus dipercepat, Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah menargetkan penyaluran BSU bisa selesai pada akhir Oktober 2022. Hingga kini baru sampai
tahap 6, rencananya penyaluran BSU tahap 7 akan dilakukan setelah tahap 6 selesai. Diketahui saat ini
penyaluran tahap 6 masih dilakukan. Penyaluran tahap 6 ditujukan bagi penerima BSU 2022 yang
memiliki rekening di Bank Himbara. Sedangkan untuk tahap 7 penyaluran melalui kantor PT Pos
Indonesia."Sejatinya penyaluran tahap 6 akan dilakukan melalui PT Pos Indonesia. Namun setelah
dilakukan perbaikan data, sejumlah calon penerima BSU dapat menyampaikan data rekeningnya yang
aktif di Bank Himbara. Sehingga, penyaluran BSU tahap 6 masih diperuntukkan bagi mereka yang telah
memiliki rekening di Bank Himbara," jelas Menaker, dalam keterangan resmi Biro Komunikasi Kemnaker,
Selasa (25/10/2022). Adapun dalam tahap 6 tersebut masih dalam proses penyaluran kepada 776. 556
orang. Artinya, secara keseluruhan BSU tahap I sampai dengan 6 tersalurkan kepada 9.209.089 orang
(71,64 persen). Sementara itu, data calon penerima BSU yang disalurkan oleh PT Pos Indonesia akan
disalurkan pada tahap 7, setelah penyaluran BSU melalui Bank Himbara terselesaikan semuanya.
Menaker berharap penyaluran BSU 2022 bisa selesai pada akhir Oktober 2022. Sedangkan masyarakat
yang merasa sudah ditetapkan sebagai calon penerima BSU, namun belum ditetapkan sebagai penerima
diharapkan untuk terus memantau status penyaluran di akun SIAPKerja atau laman web
bsu.kemnaker.go.id. "Silahkan cek melalui akun SIAPKerja. Di situ yang eligible atau eligible tapi tidak
memenuhi syarat karena sudah menerima bantuan lain, tidak punya nomor rekening (Bank Himbara), itu
bisa dicek," jelas Menaker.Cara cek penerima BSU bisa dilakukan dengan mudah melalui laman resmi
Kemnaker, berikut cara mudahnya: 1. Kunjungi website kemnaker.go.id 2. Daftar Akun. Apabila belum
memiliki akun, maka anda harus melakukan pendaftaran. Lengkapi pendaftaran akun. Aktivasi akun
dengan menggunakan kode OTP yang akan dikirimkan ke nomor handphone anda. 3. Masuk. Login ke
dalam akun anda. 4. Lengkapi Profil. Lengkapi profil biodata diri anda berupa foto profil, tentang Anda,
status pernikahan dan tipe lokasi. 5. Cek Notifikasi. Selanjutnya anda akan mendapatkan notifikasi berupa
3 tahapan penerima BSU, yaitu: - Tahap 1. Calon Terdaftar Anda akan mendapatkan notifikasi apabila
telah terdaftar sebagai calon penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) sesuai dengan tahapan penyerahan
data calon penerima BSU dari BPJS Ketenagakerjaan kepada Kementerian Ketenagakerjaan. - Tahap 2.
Penetapan Ditetapkan Anda akan mendapatkan notifikasi apabila telah ditetapkan sebagai penerima
Bantuan Subsidi Upah. - Tahap 3. Penyaluran Anda akan mendapatkan notifikasi apabila dana Bantuan
Subsidi Upah telah tersalurkan ke rekening Bank Himbara (Mandiri, BRI, BNI, BTN) atau Bank Syariah
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Indonesia (khusus untuk Anda yang bekerja di wilayah Aceh). Penyaluran melalui PT. Pos Indonesia akan
disampaikan melalui surat pemberitahuan kepada penerima BSU sebagai dasar pencairan dana BSU.
Mohon dapat berhati-hati terhadap informasi terkait Bantuan Subsidi Upah diluar web resmi
Kementerian Ketenagakerjaan. Informasi resmi tentang Bantuan Subsidi Upah hanya ada di web
bsu.kemnaker.go.id Pengecekan secara resmi hanya dapat dilakukan melalui siapkerja.kemnaker.go.id
dan hanya dapat diakses oleh yang bersangkutan. Data calon penerima Bantuan Subsidi Upah berasal
dari BPJS Ketenagakerjaan. Lebih lanjut mengenai informasi kriteria, mekanisme dan tata cara BSU 2022
dapat dilihat pada Permenaker No. 10 Tahun 2022.tahap sebelumnya, syarat penerima BSU tahap VII
adalah sebagai berikut : - Peserta aktif program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan Juli
2022. - Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan NIK. - Memiliki gaji/upah paling
banyak sebesar Rp3,5 juta. Sementara bagi Pekerja/Buruh yang bekerja di wilayah dengan upah
minimum provinsi atau kabupaten/kota lebih besar dari Rp3,5 juta, maka persyaratan gaji/upah tersebut
menjadi paling banyak sebesar Upah Minimum Kabupaten/Kota atau Provinsi dibulatkan ke atas hingga
ratus ribuan penuh. - BSU diprioritaskan bagi pekerja/buruh yang belum menerima program Kartu
Prakerja, Program Keluarga Harapan, atau Banpres Produktif untuk Usaha Mikro pada tahun berjalan. Bukan PNS dan TNI/POLRI.Pekerja atau buruh yang telah ditetapkan sebagai penerima Bantuan Subsidi
Upah atau BSU tahap keenam sudah bisa mengecek rekening masing-masing karena pencairannya mulai
dilakukan sejak pekan kemarin. Seperti yang diketahui, penerima baru bisa memperoleh dana subsidi gaji
yang cair ke rekening ketika sudah mendapatkan notifikasi bahwa BSU 2022 telah tersalurkan. Namun,
beberapa penerima mungkin mengeluhkan sudah mendapatkan notifikasi tersebut, tapi uangnya tak
kunjung masuk ke rekening. Lantas, mengapa bisa demikian? Menanggapi hal tersebut, Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui akun Instagram menerangkan bahwa itu kemungkinan disebabkan
karena satu hal, yaitu penerima memiliki lebih dari satu rekening Bank Himbara. "Kemungkinan
Rekanaker memiliki lebih dari satu rekening bank Himbara," demikian penjelasannya dikutip dari
unggahan akun Instagram @kemnaker, Selasa (25/10/2022). Jadi sebagai solusi, ketika penerima telah
mendapatkan notifikasi tersalurkan, keterangan bertuliskan "Halo, Dana BSU 2022 untukmu telah
tersalurkan!", diharapkan segera mengecek seluruh rekening Bank Himbara yang dimiliki. Jadi, penerima
tidak perlu khawatir lagi uangnya tak masuk ke rekening. Dana BSU pasti akan tersalurkan dengan baik
jika data penerima sudah benar. Sebagai informasi, dana BSU tahap keenam ini disalurkan kepada 776.
556 penerima. Namun, di tahap ini penyalurkan masih diperuntukkan bagi penerima yang memiliki
rekening bank Himbara. Sementara untuk penyaluran BSU melalui PT Pos Indonesia, itu pasti akan
dilakukan jika penyaluran melalui Bank Himbara sudah terselesaikan seluruhnya. Kemungkinan dana BSU
yang cair lewat kantor pos nantinya akan disalurkan pada tahap mendatang atau ketujuh.
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Neutral

Summary PRESIDEN Joko Widodo meninjau penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahun 2022 bagi
para pekerja yang juga merupakan peserta BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) di
Balikpapan, Kalimantan Timur. Pemerintah ingin memberikan semuanya (pekerja), oleh
sebab itu teman-temannya didorong untuk masuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan,
yang didahulukan yang masuk BPJS Ketenagakerjaan," jelas Presiden. "Kenapa kita ambil dari
BPJS Ketenagakerjaan? Karena datanya itu jelas kalau di BPJS Ketenagakerjaan.

PRESIDEN Joko Widodo meninjau penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahun 2022 bagi para pekerja
yang juga merupakan peserta BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) di Balikpapan, Kalimantan
Timur.Saat berdialog dengan para penerima BSU, Jokowi mengimbau kepada seluruh pekerja untuk
memastikan diri terdaftar sebagai peserta BPJAMSOSTEK."Kenapa kita ambil dari BPJS Ketenagakerjaan
? Karena datanya itu jelas kalau di BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah ingin memberikan semuanya
(pekerja), oleh sebab itu teman-temannya didorong untuk masuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan,
yang didahulukan yang masuk BPJS Ketenagakerjaan," jelas Presiden.Kehadiran Presiden didampingi oleh
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Direktur Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo, ingin
memastikan bahwa bantuan yang diberikan pemerintah tersebut telah diterima dan digunakan oleh para
pekerja untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka."Kita kembali menyampaikan Bantuan Subsidi Upah
dan juga BLT BB dan sampai hari ini BLT BBM telah tersalur 99,7%, hampir selesai, ini tinggal menyisir
yang belum-belum. Kemudian untuk Bantuan Subsidi Upah sudah tersalurkan 72%, sisanya terus akan
kita kebut, kita harapkan dengan bantuan ini komsumsi masyarakat bisa terjaga, daya beli terjaga,
sehingga akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi negara kita," ungkap Jokowi.Anggoro Eko Cahyo
mengucapkan terima kasih atas kepercayaan pemerintah yang kembali menunjuk BPJAMSOSTEK sebagai
mitra penyedia data calon penerima BSU sejak tahun 2020. Lebih jauh, pihaknya menjelaskan untuk
wilayah Kalimantan Timur total peserta aktif BPJAMSOSTEK mencapai 572 ribu. Dari jumlah tersebut 83
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persen atau 475 ribu peserta memenuhi kriteria dan 251ribu di antaranya telah menerima BSU."Secara
nasional hingga saat ini kami telah menyerahkan sebanyak 15,6 juta data kepada Kemnaker. Data ini kami
serahkan secara bertahap sejak bulan september karena mengedepankan kehati-hatian dan keakuratan.
BPJAMSOSTEK terus berkomitmen untuk mendukung pemerintah dalam mencapai target penyaluran
BSU," terang Anggoro.Seperti yang diketahui, sesuai Permenaker nomor 10 tahun 2022, salah satu
kriteria penerima BSU adalah pekerja yang menjadi peserta aktif BPJAMSOSTEK. Sehingga dapat
dikatakan bahwa program ini merupakan bentuk penghargaan dari pemerintah bagi pemberi kerja yang
telah mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta BPJAMSOSTEK.Anggoro mengingatkan kepada para
pekerja untuk berhati-hati dan tidak mudah percaya terhadap segala bentuk permintaan data pribadi
yang mengatasnamakan BPJAMSOSTEK maupun BSU. Bagi pekerja yang ingin mengetahui apakah dirinya
layak sebagai calon penerima BSU, dapat dilakukan dengan mengakses kanal resmi melalui
bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id.Selain manfaat tambahan seperti BSU, dengan menjadi peserta
BPJAMSOSTEK, pekerja akan lebih produktif karena terlindungi oleh 5 program jaminan sosial
ketenagakerjaan yang mampu memberikan rasa aman dari risiko kecelakaan kerja, kematian serta
memiliki hari tua yang sejahtera."Semoga tujuan diselenggarakannya BSU ini dapat dirasakan
manfaatnya oleh seluruh pekerja Indonesia, dan seperti yang disampaikan Pak Presiden Jokowi barusan,
kita mendorong kepada seluruh pemberi kerja untuk memastikan para pekerjanya terlindungi jaminan
sosial ketenagakerjaan, serta tertib dalam melaporkan besaran upah dan pembayaran iuran. Sehingga
apabila nantinya ada program lanjutan dari pemerintah, para pekerjanya bisa mendapatkan bantuan
subsidi upah atau bantuan lainnya yang berdasarkan data kepesertaan BPJAMSOSTEK," pungkas
Anggoro.

199

Title

Hadir di Balikpapan, Presiden: BSU Untuk Peserta BPJS
Ketenagakerjaan

Author

_noname

Media

Mnc Trijaya

Reporter

Date

25 October 2022

Tone

Link

http://www.mnctrijaya.com/news/detail/55091/hadir-di-balikpapan-presiden-bsu-untukpeserta-bpjs-ketenagakerjaan

Neutral

Summary Presiden Joko Widodo meninjau penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2022 bagi
para pekerja yang juga merupakan peserta BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) di Kota
Balikpapan, Kalimantan Timur. Pemerintah ingin memberikan semuanya (pekerja), oleh
sebab itu teman- temannya didorong untuk masuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan,
yang didahulukan yang masuk BPJS Ketenagakerjaan," jelas Presiden. "Kenapa kita ambil dari
BPJS Ketenagakerjaan? Karena datanya itu jelas kalau di BPJS Ketenagakerjaan.

Presiden Joko Widodo meninjau penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2022 bagi para pekerja
yang juga merupakan peserta BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) di Kota Balikpapan, Kalimantan
Timur.Saat berdialog dengan para penerima BSU, Jokowi menghimbau kepada seluruh pekerja untuk
memastikan diri terdaftar sebagai peserta BPJAMSOSTEK."Kenapa kita ambil dari BPJS Ketenagakerjaan?
Karena datanya itu jelas kalau di BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah ingin memberikan semuanya
(pekerja), oleh sebab itu teman- temannya didorong untuk masuk menjadi peserta BPJS
Ketenagakerjaan, yang didahulukan yang masuk BPJS Ketenagakerjaan," jelas Presiden.Kehadiran
Presiden didampingi oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Direktur Utama BPJAMSOSTEK,
Anggoro Eko Cahyo, ingin memastikan bantuan yang diberikan pemerintah telah diterima dan digunakan
oleh para pekerja untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka."Kita kembali menyampaikan Bantuan
Subsidi Upah dan juga BLT BBM, dan sampai hari ini BLT BBM telah tersalur 99,7%, hampir selesai, ini
tinggal menyisir yang belum-belum. Kemudian untuk Bantuan Subsidi Upah sudah tersalurkan 72%,
sisanya terus akan kita kebut, kita harapkan dengan bantuan ini komsumsi masyarakat bisa terjaga, daya
beli terjaga, sehingga akan mempengaruhi growth pertumbuhan ekonomi negara kita," ungkap
Jokowi.Selanjutnya Anggoro Eko Cahyo mengucapkan terima kasih atas kepercayaan pemerintah yang
kembali menunjuk BPJAMSOSTEK sebagai mitra penyedia data calon penerima BSU sejak tahun 2020.
Lebih jauh pihaknya menjelaskan bahwa untuk wilayah Kalimantan Timur total peserta aktif
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BPJAMSOSTEK mencapai 572 ribu. Dari jumlah itu 83 persen atau 475 ribu peserta memenuhi kriteria
dan 251ribu di antaranya telah menerima BSU."Secara nasional hingga saat ini kami telah menyerahkan
sebanyak 15,6 juta data kepada Kemnaker. Data ini kami serahkan secara bertahap sejak bulan
September karena mengedepankan kehati-hatian dan keakuratan. BPJAMSOSTEK terus berkomitmen
untuk mendukung pemerintah dalam mencapai target penyaluran BSU," terang Anggoro.Seperti
diketahui sesuai Permenaker nomor 10 tahun 2022, salah satu kriteria penerima BSU adalah pekerja yang
menjadi peserta aktif BPJAMSOSTEK. Sehingga dapat dikatakan bahwa program ini merupakan bentuk
penghargaan dari pemerintah bagi pemberi kerja yang telah mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta
BPJAMSOSTEK.Anggoro mengingatkan kepada para pekerja untuk berhati-hati dan tidak mudah percaya
terhadap segala bentuk permintaan data pribadi yang mengatasnamakan BPJAMSOSTEK maupun BSU.
Bagi pekerja yang ingin mengetahui apakah dirinya layak sebagai calon penerima BSU, dapat dilakukan
dengan mengakses kanal resmi melalui bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id.Selain manfaat tambahan seperti
BSU, dengan menjadi peserta BPJAMSOSTEK, tentu pekerja akan lebih produktif karena terlindungi oleh
5 program jaminan sosial ketenagakerjaan yang mampu memberikan rasa aman dari risiko kecelakaan
kerja, kematian serta memiliki hari tua yang sejahtera."Semoga tujuan diselenggarakannya BSU ini dapat
dirasakan manfaatnya oleh seluruh pekerja Indonesia, dan seperti yang disampaikan Pak Presiden Jokowi
barusan, kita mendorong kepada seluruh pemberi kerja untuk memastikan para pekerjanya terlindungi
jaminan sosial ketenagakerjaan, serta tertib dalam melaporkan besaran upah dan pembayaran iuran.
Sehingga apabila nantinya ada program lanjutan dari pemerintah, para pekerjanya bisa mendapatkan
bantuan subsidi upah atau bantuan lainnya yang berdasarkan data kepesertaan BPJAMSOSTEK," pungkas
Anggoro.
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Positive

Summary TRIBUNNEWS.COM- Presiden Joko Widodo meninjau penyaluran Bantuan Subsidi Upah
(BSU) Tahun 2022 bagi para pekerja yang juga merupakan peserta BPJS Ketenagakerjaan
(BPJAMSOSTEK) di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.

TRIBUNNEWS.COM - Presiden Joko Widodo meninjau penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahun
2022 bagi para pekerja yang juga merupakan peserta BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) di Kota
Balikpapan, Kalimantan Timur. Saat berdialog dengan para penerima BSU, Jokowi mengimbau kepada
seluruh pekerja untuk memastikan diri terdaftar sebagai peserta BPJAMSOSTEK. "Kenapa kita ambil dari
BPJS Ketenagakerjaan? Karena datanya itu jelas kalau di BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah ingin
memberikan semuanya (pekerja), oleh sebab itu teman- temannya didorong untuk masuk menjadi
peserta BPJS Ketenagakerjaan, yang didahulukan yang masuk BPJS Ketenagakerjaan," jelas Presiden.
Kehadiran Presiden didampingi oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Direktur Utama
BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo dan bertujuan memastikan bahwa bantuan yang diberikan
pemerintah tersebut telah diterima dan digunakan oleh para pekerja untuk memenuhi kebutuhan pokok
mereka. "Kita kembali menyampaikan Bantuan Subsidi Upah dan juga BLT BBM, dan sampai hari ini BLT
BBM telah tersalur 99,7 persen, hampir selesai, ini tinggal menyisir yang belum- belum. Kemudian untuk
Bantuan Subsidi Upah sudah tersalurkan 72 persen, sisanya terus akan kita kebut, kita harapkan dengan
bantuan ini komsumsi masyarakat bisa terjaga, daya beli terjaga, sehingga akan mempengaruhi growth
pertumbuhan ekonomi negara kita," ungkap Jokowi. Selanjutnya Anggoro Eko Cahyo mengucapkan
terima kasih atas kepercayaan pemerintah yang kembali menunjuk BPJAMSOSTEK sebagai mitra
penyedia data calon penerima BSU sejak tahun 2020. Lebih jauh pihaknya menjelaskan bahwa untuk
wilayah Kalimantan Timur total peserta aktif BPJAMSOSTEK mencapai 572 ribu. Dari jumlah tersebut 83
persen atau 475 ribu peserta memenuhi kriteria dan 251ribu di antaranya telah menerima BSU. "Secara
nasional hingga saat ini kami telah menyerahkan sebanyak 15,6 juta data kepada Kemnaker. Data ini kami
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serahkan secara bertahap sejak bulan september karena mengedepankan kehati-hatian dan keakuratan.
BPJAMSOSTEK terus berkomitmen untuk mendukung pemerintah dalam mencapai target penyaluran
BSU," terang Anggoro. Seperti yang diketahui bahwa sesuai Permenaker nomor 10 tahun 2022, salah satu
kriteria penerima BSU adalah pekerja yang menjadi peserta aktif BPJAMSOSTEK. Maka itu, dapat
dikatakan bahwa program ini merupakan bentuk penghargaan dari pemerintah bagi pemberi kerja yang
telah mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta BPJAMSOSTEK. Anggoro mengingatkan kepada para
pekerja untuk berhati-hati dan tidak mudah percaya terhadap segala bentuk permintaan data pribadi
yang mengatasnamakan BPJAMSOSTEK maupun BSU. Bagi pekerja yang ingin mengetahui apakah dirinya
layak sebagai calon penerima BSU, dapat dilakukan dengan mengakses kanal resmi melalui
bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. Selain manfaat tambahan seperti BSU, dengan menjadi peserta
BPJAMSOSTEK, tentu pekerja akan lebih produktif karena terlindungi oleh 5 program jaminan sosial
ketenagakerjaan yang mampu memberikan rasa aman dari risiko kecelakaan kerja, kematian serta
memiliki hari tua yang sejahtera. "Semoga tujuan diselenggarakannya BSU ini dapat dirasakan
manfaatnya oleh seluruh pekerja Indonesia, dan seperti yang disampaikan Pak Presiden Jokowi barusan,
kita mendorong kepada seluruh pemberi kerja untuk memastikan para pekerjanya terlindungi jaminan
sosial ketenagakerjaan, serta tertib dalam melaporkan besaran upah dan pembayaran iuran. Sehingga
apabila nantinya ada program lanjutan dari pemerintah, para pekerjanya bisa mendapatkan bantuan
subsidi upah atau bantuan lainnya yang berdasarkan data kepesertaan BPJAMSOSTEK," pungkas
Anggoro.
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Positive

Summary Presiden Joko Widodo meninjau penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahun 2022 bagi
para pekerja yang juga merupakan peserta BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) di Kota
Balikpapan, Kalimantan Timur.

Presiden Joko Widodo meninjau penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahun 2022 bagi para pekerja
yang juga merupakan peserta BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) di Kota Balikpapan, Kalimantan
Timur.Saat berdialog dengan para penerima BSU, Jokowi mengimbau kepada seluruh pekerja untuk
memastikan diri terdaftar sebagai peserta BPJAMSOSTEK."Kenapa kita ambil dari BPJS Ketenagakerjaan?
Karena datanya itu jelas kalau di BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah ingin memberikan semuanya
(pekerja), oleh sebab itu teman- temannya didorong untuk masuk menjadi peserta BPJS
Ketenagakerjaan, yang didahulukan yang masuk BPJS Ketenagakerjaan," jelas Presiden.Kehadiran
Presiden didampingi oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Direktur Utama BPJAMSOSTEK
Anggoro Eko Cahyo dan bertujuan memastikan bahwa bantuan yang diberikan pemerintah tersebut telah
diterima dan digunakan oleh para pekerja untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka."Kita kembali
menyampaikan Bantuan Subsidi Upah dan juga BLT BBM, dan sampai hari ini BLT BBM telah tersalur 99,7
persen, hampir selesai, ini tinggal menyisir yang belum- belum. Kemudian untuk Bantuan Subsidi Upah
sudah tersalurkan 72 persen, sisanya terus akan kita kebut, kita harapkan dengan bantuan ini komsumsi
masyarakat bisa terjaga, daya beli terjaga, sehingga akan mempengaruhi growth pertumbuhan ekonomi
negara kita," ungkap Jokowi.Selanjutnya Anggoro Eko Cahyo mengucapkan terima kasih atas
kepercayaan pemerintah yang kembali menunjuk BPJAMSOSTEK sebagai mitra penyedia data calon
penerima BSU sejak tahun 2020. Lebih jauh pihaknya menjelaskan bahwa untuk wilayah Kalimantan
Timur total peserta aktif BPJAMSOSTEK mencapai 572 ribu. Dari jumlah tersebut 83 persen atau 475 ribu
peserta memenuhi kriteria dan 251ribu di antaranya telah menerima BSU."Secara nasional hingga saat
ini kami telah menyerahkan sebanyak 15,6 juta data kepada Kemnaker. Data ini kami serahkan secara
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bertahap sejak bulan september karena mengedepankan kehati-hatian dan keakuratan. BPJAMSOSTEK
terus berkomitmen untuk mendukung pemerintah dalam mencapai target penyaluran BSU," terang
Anggoro.Seperti yang diketahui bahwa sesuai Permenaker nomor 10 tahun 2022, salah satu kriteria
penerima BSU adalah pekerja yang menjadi peserta aktif BPJAMSOSTEK. Maka itu, dapat dikatakan
bahwa program ini merupakan bentuk penghargaan dari pemerintah bagi pemberi kerja yang telah
mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta BPJAMSOSTEK.Anggoro mengingatkan kepada para pekerja
untuk berhati-hati dan tidak mudah percaya terhadap segala bentuk permintaan data pribadi yang
mengatasnamakan BPJAMSOSTEK maupun BSU. Bagi pekerja yang ingin mengetahui apakah dirinya layak
sebagai calon penerima BSU, dapat dilakukan dengan mengakses kanal resmi melalui
bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id.Selain manfaat tambahan seperti BSU, dengan menjadi peserta
BPJAMSOSTEK, tentu pekerja akan lebih produktif karena terlindungi oleh 5 program jaminan sosial
ketenagakerjaan yang mampu memberikan rasa aman dari risiko kecelakaan kerja, kematian serta
memiliki hari tua yang sejahtera."Semoga tujuan diselenggarakannya BSU ini dapat dirasakan
manfaatnya oleh seluruh pekerja Indonesia, dan seperti yang disampaikan Pak Presiden Jokowi barusan,
kita mendorong kepada seluruh pemberi kerja untuk memastikan para pekerjanya terlindungi jaminan
sosial ketenagakerjaan, serta tertib dalam melaporkan besaran upah dan pembayaran iuran. Sehingga
apabila nantinya ada program lanjutan dari pemerintah, para pekerjanya bisa mendapatkan bantuan
subsidi upah atau bantuan lainnya yang berdasarkan data kepesertaan BPJAMSOSTEK," pungkas
Anggoro.
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Neutral

Summary "Semoga tujuan diselenggarakannya BSU ini dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh
pekerja Indonesia, dan seperti yang disampaikan Pak Presiden Jokowi barusan, kita
mendorong kepada seluruh pemberi kerja untuk memastikan para pekerjanya terlindungi
jaminan sosial ketenagakerjaan, serta tertib dalam melaporkan besaran upah dan
pembayaran iuran. Kehadiran Presiden yang didampingi Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah dan Direktur Utama BPJamsostek Anggoro Eko Cahyo ingin memastikan bahwa
bantuan yang diberikan pemerintah tersebut telah diterima dan digunakan para pekerja
untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. "Kita kembali menyampaikan Bantuan Subsidi
Upah dan juga BLT BBM, dan sampai hari ini BLT BBM telah tersalur 99,7%, hampir selesai,
ini tinggal menyisir yang belum-belum. Dari jumlah tersebut 83 persen atau 475 ribu peserta
memenuhi kriteria dan 251 ribu di antaranya telah menerima BSU.

Presiden Joko Widodo meninjau penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahun 2022 bagi para pekerja
yang juga merupakan peserta BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek) di Kota Balikpapan, Kalimantan
Timur. Saat berdialog dengan para penerima BSU, Jokowi mengimbau kepada seluruh pekerja untuk
memastikan diri terdaftar sebagai peserta BPJamsostek. "Kenapa kita ambil dari BPJS Ketenagakerjaan?
Karena datanya itu jelas kalau di BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah ingin memberikan semuanya
(pekerja), oleh sebab itu teman- temannya didorong untuk masuk menjadi peserta BPJS
Ketenagakerjaan, yang didahulukan yang masuk BPJS Ketenagakerjaan," jelas Presiden. Kehadiran
Presiden yang didampingi Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Direktur Utama BPJamsostek
Anggoro Eko Cahyo ingin memastikan bahwa bantuan yang diberikan pemerintah tersebut telah diterima
dan digunakan para pekerja untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. "Kita kembali menyampaikan
Bantuan Subsidi Upah dan juga BLT BBM, dan sampai hari ini BLT BBM telah tersalur 99,7%, hampir
selesai, ini tinggal menyisir yang belum-belum. Kemudian untuk Bantuan Subsidi Upah sudah tersalurkan
72%, sisanya terus akan kita kebut. Kita harapkan dengan bantuan ini komsumsi masyarakat bisa terjaga,
daya beli terjaga, sehingga akan mempengaruhi growth pertumbuhan ekonomi negara kita," ungkap
Jokowi. Selanjutnya, Anggoro Eko Cahyo mengucapkan terima kasih atas kepercayaan pemerintah yang
kembali menunjuk BPJamsostek sebagai mitra penyedia data calon penerima BSU sejak tahun 2020.
Lebih jauh pihaknya menjelaskan bahwa untuk wilayah Kalimantan Timur total peserta aktif BPJamsostek
mencapai 572 ribu. Dari jumlah tersebut 83 persen atau 475 ribu peserta memenuhi kriteria dan 251 ribu
di antaranya telah menerima BSU. "Secara nasional hingga saat ini kami telah menyerahkan sebanyak
15,6 juta data kepada Kemnaker. Data ini kami serahkan secara bertahap sejak bulan September karena
mengedepankan kehati-hatian dan keakuratan. BPJamsostek terus berkomitmen untuk mendukung
pemerintah dalam mencapai target penyaluran BSU," terang Anggoro. Seperti yang diketahui, sesuai
Permenaker Nomor 10 Tahun 2022, salah satu kriteria penerima BSU adalah pekerja yang menjadi
peserta aktif BPJamsostek. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa program ini merupakan bentuk
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penghargaan dari pemerintah bagi pemberi kerja yang telah mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta
BPJamsostek. Anggoro mengingatkan kepada para pekerja untuk berhati-hati dan tidak mudah percaya
terhadap segala bentuk permintaan data pribadi yang mengatasnamakan BPJamsostek maupun BSU.
Bagi pekerja yang ingin mengetahui apakah dirinya layak sebagai calon penerima BSU, dapat dilakukan
dengan mengakses kanal resmi melalui . Selain manfaat tambahan seperti BSU, dengan menjadi peserta
BPJamsostek, tentu pekerja akan lebih produktif karena terlindungi oleh 5 program jaminan sosial
ketenagakerjaan yang mampu memberikan rasa aman dari risiko kecelakaan kerja, kematian serta
memiliki hari tua yang sejahtera. "Semoga tujuan diselenggarakannya BSU ini dapat dirasakan
manfaatnya oleh seluruh pekerja Indonesia, dan seperti yang disampaikan Pak Presiden Jokowi barusan,
kita mendorong kepada seluruh pemberi kerja untuk memastikan para pekerjanya terlindungi jaminan
sosial ketenagakerjaan, serta tertib dalam melaporkan besaran upah dan pembayaran iuran. Sehingga
apabila nantinya ada program lanjutan dari pemerintah, para pekerjanya bisa mendapatkan bantuan
subsidi upah atau bantuan lainnya yang berdasarkan data kepesertaan BPJamsostek," pungkas Anggoro.
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Summary Presiden Joko Widodo meninjau penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahun 2022 bagi
para pekerja yang juga merupakan peserta BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) di Kota
Balikpapan, Kalimantan Timur. Pemerintah ingin memberikan semuanya (pekerja), oleh
sebab itu teman- temannya didorong untuk masuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan,
yang didahulukan yang masuk BPJS Ketenagakerjaan," jelas Presiden. "Kenapa kita ambil dari
BPJS Ketenagakerjaan? Karena datanya itu jelas kalau di BPJS Ketenagakerjaan.

Presiden Joko Widodo meninjau penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahun 2022 bagi para pekerja
yang juga merupakan peserta BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) di Kota Balikpapan, Kalimantan
Timur. Saat berdialog dengan para penerima BSU, Jokowi mengimbau kepada seluruh pekerja untuk
memastikan diri terdaftar sebagai peserta BPJAMSOSTEK. "Kenapa kita ambil dari BPJS Ketenagakerjaan?
Karena datanya itu jelas kalau di BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah ingin memberikan semuanya
(pekerja), oleh sebab itu teman- temannya didorong untuk masuk menjadi peserta BPJS
Ketenagakerjaan, yang didahulukan yang masuk BPJS Ketenagakerjaan," jelas Presiden.Kehadiran
Presiden didampingi oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Direktur Utama BPJAMSOSTEK
Anggoro Eko Cahyo, ingin memastikan bahwa bantuan yang diberikan pemerintah tersebut telah
diterima dan digunakan oleh para pekerja untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. "Kita kembali
menyampaikan Bantuan Subsidi Upah dan juga BLT BBM, dan sampai hari ini BLT BBM telah tersalur
99,7%, hampir selesai, ini tinggal menyisir yang belum- belum. Kemudian untuk Bantuan Subsidi Upah
sudah tersalurkan 72%, sisanya terus akan kita kebut, kita harapkan dengan bantuan ini konsumsi
masyarakat bisa terjaga, daya beli terjaga, sehingga akan mempengaruhi growth pertumbuhan ekonomi
negara kita," ungkap Jokowi.Strategi Komunikasi Baru, BPJS Ketenagakerjaan Optimis Capai 70 Juta
Peserta AktifBPJS Ketenagakerjaan Sosialisasikan Pentingnya K3 Kepada Pekerja Sektor
PerkebunanSelanjutnya Anggoro Eko Cahyo mengucapkan terima kasih atas kepercayaan pemerintah
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yang kembali menunjuk BPJAMSOSTEK sebagai mitra penyedia data calon penerima BSU sejak tahun
2020. Lebih jauh pihaknya menjelaskan bahwa untuk wilayah Kalimantan Timur total peserta aktif
BPJAMSOSTEK mencapai 572 ribu. Dari jumlah tersebut 83 persen atau 475 ribu peserta memenuhi
kriteria dan 251ribu di antaranya telah menerima BSU. "Secara nasional hingga saat ini kami telah
menyerahkan sebanyak 15,6 juta data kepada Kemnaker. Data ini kami serahkan secara bertahap sejak
bulan september karena mengedepankan kehati-hatian dan keakuratan. BPJAMSOSTEK terus
berkomitmen untuk mendukung pemerintah dalam mencapai target penyaluran BSU,"terang Anggoro.
Seperti yang diketahui bahwa sesuai Permenaker nomor 10 tahun 2022, salah satu kriteria penerima BSU
adalah pekerja yang menjadi peserta aktif BPJAMSOSTEK. Sehingga dapat dikatakan bahwa program ini
merupakan bentuk penghargaan dari pemerintah bagi pemberi kerja yang telah mendaftarkan
pekerjanya menjadi peserta BPJAMSOSTEK. Anggoro mengingatkan kepada para pekerja untuk berhatihati dan tidak mudah percaya terhadap segala bentuk permintaan data pribadi yang mengatasnamakan
BPJAMSOSTEK maupun BSU. Bagi pekerja yang ingin mengetahui apakah dirinya layak sebagai calon
penerima
BSU,
dapat
dilakukan
dengan
mengakses
kanal
resmi
melalui
bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id.Presiden Serahkan BSU kepada 3.928 Peserta BPJamsostek di
TernateBPJamsostek Segera Setor Daftar Penerima BSU Tahap 2 ke KemenakerSelain manfaat tambahan
seperti BSU, dengan menjadi peserta BPJAMSOSTEK, tentu pekerja akan lebih produktif karena
terlindungi oleh 5 program jaminan sosial ketenagakerjaan yang mampu memberikan rasa aman dari
risiko kecelakaan kerja, kematian serta memiliki hari tua yang sejahtera. "Semoga tujuan
diselenggarakannya BSU ini dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh pekerja Indonesia, dan seperti yang
disampaikan Pak Presiden Jokowi barusan, kita mendorong kepada seluruh pemberi kerja untuk
memastikan para pekerjanya terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan, serta tertib dalam melaporkan
besaran upah dan pembayaran iuran. Sehingga apabila nantinya ada program lanjutan dari pemerintah,
para pekerjanya bisa mendapatkan bantuan subsidi upah atau bantuan lainnya yang berdasarkan data
kepesertaan BPJAMSOSTEK," pungkas Anggoro.
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Positive

Summary Presiden Joko Widodo meninjau penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahun 2022 bagi
para pekerja yang juga merupakan peserta BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) di Kota
Balikpapan, Kalimantan Timur.

Presiden Joko Widodo meninjau penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahun 2022 bagi para pekerja
yang juga merupakan peserta BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) di Kota Balikpapan, Kalimantan
Timur. Saat berdialog dengan para penerima BSU, Jokowi mengimbau kepada seluruh pekerja untuk
memastikan diri terdaftar sebagai peserta BPJAMSOSTEK. "Kenapa kita ambil dari BPJS Ketenagakerjaan?
Karena datanya itu jelas kalau di BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah ingin memberikan semuanya
(pekerja), oleh sebab itu teman- temannya didorong untuk masuk menjadi peserta BPJS
Ketenagakerjaan, yang didahulukan yang masuk BPJS Ketenagakerjaan," jelas Presiden. Kehadiran
Presiden didampingi oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Direktur Utama BPJAMSOSTEK
Anggoro Eko Cahyo dan bertujuan memastikan bahwa bantuan yang diberikan pemerintah tersebut telah
diterima dan digunakan oleh para pekerja untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. "Kita kembali
menyampaikan Bantuan Subsidi Upah dan juga BLT BBM, dan sampai hari ini BLT BBM telah tersalur 99,7
persen, hampir selesai, ini tinggal menyisir yang belum- belum. Kemudian untuk Bantuan Subsidi Upah
sudah tersalurkan 72 persen, sisanya terus akan kita kebut, kita harapkan dengan bantuan ini komsumsi
masyarakat bisa terjaga, daya beli terjaga, sehingga akan mempengaruhi growth pertumbuhan ekonomi
negara kita," ungkap Jokowi. Selanjutnya Anggoro Eko Cahyo mengucapkan terima kasih atas
kepercayaan pemerintah yang kembali menunjuk BPJAMSOSTEK sebagai mitra penyedia data calon
penerima BSU sejak tahun 2020. Lebih jauh pihaknya menjelaskan bahwa untuk wilayah Kalimantan
Timur total peserta aktif BPJAMSOSTEK mencapai 572 ribu. Dari jumlah tersebut 83 persen atau 475 ribu
peserta memenuhi kriteria dan 251ribu di antaranya telah menerima BSU. "Secara nasional hingga saat
ini kami telah menyerahkan sebanyak 15,6 juta data kepada Kemnaker. Data ini kami serahkan secara
210

bertahap sejak bulan september karena mengedepankan kehati-hatian dan keakuratan. BPJAMSOSTEK
terus berkomitmen untuk mendukung pemerintah dalam mencapai target penyaluran BSU," terang
Anggoro. Seperti yang diketahui bahwa sesuai Permenaker nomor 10 tahun 2022, salah satu kriteria
penerima BSU adalah pekerja yang menjadi peserta aktif BPJAMSOSTEK. Maka itu, dapat dikatakan
bahwa program ini merupakan bentuk penghargaan dari pemerintah bagi pemberi kerja yang telah
mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta BPJAMSOSTEK. Anggoro mengingatkan kepada para pekerja
untuk berhati-hati dan tidak mudah percaya terhadap segala bentuk permintaan data pribadi yang
mengatasnamakan BPJAMSOSTEK maupun BSU. Bagi pekerja yang ingin mengetahui apakah dirinya layak
sebagai calon penerima BSU, dapat dilakukan dengan mengakses kanal resmi melalui
bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id. Selain manfaat tambahan seperti BSU, dengan menjadi peserta
BPJAMSOSTEK, tentu pekerja akan lebih produktif karena terlindungi oleh 5 program jaminan sosial
ketenagakerjaan yang mampu memberikan rasa aman dari risiko kecelakaan kerja, kematian serta
memiliki hari tua yang sejahtera. "Semoga tujuan diselenggarakannya BSU ini dapat dirasakan
manfaatnya oleh seluruh pekerja Indonesia, dan seperti yang disampaikan Pak Presiden Jokowi barusan,
kita mendorong kepada seluruh pemberi kerja untuk memastikan para pekerjanya terlindungi jaminan
sosial ketenagakerjaan, serta tertib dalam melaporkan besaran upah dan pembayaran iuran. Sehingga
apabila nantinya ada program lanjutan dari pemerintah, para pekerjanya bisa mendapatkan bantuan
subsidi upah atau bantuan lainnya yang berdasarkan data kepesertaan BPJAMSOSTEK," pungkas
Anggoro.
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Summary Presiden Joko Widodo meninjau penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahun 2022 bagi
para pekerja, yang juga merupakan peserta BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek), di Kota
Balikpapan, Kalimantan Timur. Pemerintah ingin memberikan semuanya (pekerja), oleh
sebab itu, teman-temannya didorong untuk masuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan,
yang didahulukan yang masuk BPJS Ketenagakerjaan," jelas Presiden. "Kenapa kita ambil dari
BPJS Ketenagakerjaan? Karena datanya jelas, di BPJS Ketenagakerjaan.

Presiden Joko Widodo meninjau penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahun 2022 bagi para pekerja,
yang juga merupakan peserta BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek), di Kota Balikpapan, Kalimantan
Timur.Saat berdialog dengan para penerima BSU, Jokowi mengimbau mereka untuk memastikan diri
terdaftar sebagai peserta BPJamsostek."Kenapa kita ambil dari BPJS Ketenagakerjaan? Karena datanya
jelas, di BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah ingin memberikan semuanya (pekerja), oleh sebab itu, temantemannya didorong untuk masuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, yang didahulukan yang masuk
BPJS Ketenagakerjaan," jelas Presiden.Kehadiran Presiden didampingi oleh Menteri Ketenagakerjaan, Ida
Fauziyah dan Direktur Utama BPJamsostek, Anggoro Eko Cahyo. Mereka ingin memastikan bahwa
bantuan yang diberikan pemerintah tersebut telah diterima dan digunakan oleh para pekerja untuk
memenuhi kebutuhan pokok mereka."Kita kembali menyampaikan Bantuan Subsidi Upah dan juga BLT
BBM, dan sampai hari ini, BLT BBM telah tersalur 99,7%, hampir selesai. Ini tinggal menyisir yang belumbelum. Kemudian untuk Bantuan Subsidi Upah sudah tersalurkan 72%, sisanya terus akan kita kebut. Kita
harap, dengan bantuan ini, maka komsumsi masyarakat bisa terjaga, daya beli terjaga, sehingga akan
mempengaruhi growth pertumbuhan ekonomi negara kita," ungkap Jokowi.Selanjutnya Anggoro
mengucapkan terima kasih atas kepercayaan pemerintah yang kembali menunjuk BPJamsostek sebagai
mitra penyedia data calon penerima BSU sejak 2020. Ia menjelaskan, untuk Kalimantan Timur, total
peserta aktif BPJamsostek mencapai 572 ribu orang. Dari jumlah tersebut, 83 persen atau 475 ribu
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peserta memenuhi kriteria dan 251ribu diantaranya telah menerima BSU."Secara nasional hingga saat
ini, kami telah menyerahkan 15,6 juta data kepada Kemnaker. Data ini kami serahkan secara bertahap
sejak September, karena mengedepankan kehati-hatian dan keakuratan. BPJamsostek terus
berkomitmen untuk mendukung pemerintah dalam mencapai target penyaluran BSU,"terang
Anggoro.Seperti yang diketahui, sesuai Permenaker nomor 10 tahun 2022, salah satu kriteria penerima
BSU adalah pekerja yang menjadi peserta aktif BPJamsostek. Hal ini dapat dikatakan bahwa program ini
merupakan bentuk penghargaan dari pemerintah bagi pemberi kerja yang telah mendaftarkan
pekerjanya menjadi peserta BPJamsostek.Anggoro mengingatkan kepada para pekerja untuk berhati-hati
dan tidak mudah percaya terhadap segala bentuk permintaan data pribadi yang mengatasnamakan
BPJamsostek maupun BSU. Bagi pekerja yang ingin mengetahui apakah ia layak sebagai calon penerima
BSU, dapat dilakukan dengan mengakses kanal resmi melalui bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id.Selain
manfaat tambahan seperti BSU, dengan menjadi peserta BPJamsostek, pekerja akan lebih produktif
karena terlindungi oleh 5 program jaminan sosial ketenagakerjaan yang mampu memberikan rasa aman
dari risiko kecelakaan kerja, kematian serta memiliki hari tua yang sejahtera."Semoga tujuan
diselenggarakannya BSU ini dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh pekerja Indonesia, dan seperti yang
disampaikan Pak Presiden Jokowi barusan, kita mendorong kepada seluruh pemberi kerja untuk
memastikan para pekerjanya terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan, serta tertib dalam melaporkan
besaran upah dan pembayaran iuran. Sehingga apabila nantinya ada program lanjutan dari pemerintah,
para pekerjanya bisa mendapatkan bantuan subsidi upah atau bantuan lainnya yang berdasarkan data
kepesertaan BPJamsostek," pungkas Anggoro.
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Summary Dalam dua tahun terakhir, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia mencatat, 95
persen dari 80.099 pekerja migran Indonesia yang dideportasi merupakan pekerja
nonprosedural. Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny
Rhamdani menyampaikan hal itu saat konferensi pers temuan hasil sidak penempatan ilegal
160 orang ke Timur Tengah di Jakarta, Selasa (25/10/2022). Kasus penempatan
nonprosedural terus terulang sehingga deportasi tetap terjadi karena informasi valid
penempatan legal belum tersosialisasikan dengan baik sampai ke level daerah. Termasuk di
antara mereka adalah pekerja perempuan.

Dalam dua tahun terakhir, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia mencatat, 95 persen dari
80.099 pekerja migran Indonesia yang dideportasi merupakan pekerja nonprosedural. Termasuk di
antara mereka adalah pekerja perempuan.Upaya pencegahan penempatan ilegal terus dilakukan lintas
kementerian/lembaga. Namun, hal itu dinilai tidak mudah dilakukan karena kasus diduga melibatkan
sindikat pelaku kejahatan tindak pidana perdagangan orang.Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran
Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menyampaikan hal itu saat konferensi pers temuan hasil sidak
penempatan ilegal 160 orang ke Timur Tengah di Jakarta, Selasa (25/10/2022). Menurut dia, tren
deportasi pekerja migran Indonesia (PMI) nonprosedural tetap tinggi setiap tahun."Ada 24
kementerian/lembaga yang terlibat dalam perlindungan pekerja migran Indonesia. Komitmen
pencegahan penempatan nonprosedural/ilegal (disampaikan) setiap tahun terjadi. Namun, penempatan
seperti itu, kami duga melibatkan sindikat mafia sehingga menyulitkan pencegahan ataupun penanganan
kasus," ujar dia.Penempatan PMI ke pengguna perorangan atau jadi pekerja rumah tangga ke Timur
Tengah sampai sekarang masih dimoratorium oleh pemerintah. Realitanya, lanjut Benny, masih ada
penempatan ke kawasan itu. Salah satunya adalah 160 orang yang ditemukan BP2MI dari hasil sidak ke
penampungan balai latihan kerja milik PT Zam Zam Perwita yang terletak di Kecamatan Jati Sampurna,
Kota Bekasi, Jawa Barat, baru-baru ini.Padahal, PT Zam Zam Perwita tengah mendapat sanksi
penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan PMI selama tiga bulan oleh
Kementerian Ketenagakerjaan dan penetapan tunda pelayanan oleh BP2MI. Sanksi itu diberikan karena
PT Zam Zam dinilai melanggar Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 260 Tahun 2015 tentang
Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Pada Pengguna Perseorangan Di
Negara-negara Kawasan Timur Tengah.Di penampungan itu, sebanyak 160 orang perempuan akan
diberangkatkan secara ilegal/nonprosedural ke Arab Saudi. "Apabila ada calon PMI tidak memenuhi
semua prosedur penempatan, mereka dinyatakan nonprosedural atau ilegal. Di negara tujuan, mereka
termasuk pekerja asing ilegal dan rentan mengalami kekerasan. Salah satunya adalah tindak pidana
perdagangan orang," kata Benny.Kasus penempatan nonprosedural terus terulang sehingga deportasi
tetap terjadi karena informasi valid penempatan legal belum tersosialisasikan dengan baik sampai ke
level daerah.Benny mengklaim, selama dua tahun terakhir, BP2MI telah memberikan rekomendasi
pencabutan izin usaha sekitar 40 perusahaan penempatan PMI yang diduga terlibat mengirimkan PMI
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secara nonprosedural. Rekomendasi ini muncul karena upaya perusahaan itu merekrut dan
menempatkan menjurus ke tindak pidana perdagangan orang. Rekomendasi pencabutan diberikan ke
Kementerian Ketenagakerjaan, lalu kementerian yang akan menindaklanjuti.Dia menambahkan, kasus
penempatan nonprosedural terus terulang sehingga deportasi tetap terjadi karena informasi valid
penempatan legal belum tersosialisasikan dengan baik sampai ke level daerah. Benny berharap,
pemerintah daerah berperan aktif mendukung perlindungan warganya yang akan jadi PMI.Pada saat
bersamaan, Kepala Polda Metro Jaya Irjen Pol Mohammad Fadil Imran mengatakan, pihaknya
mendukung penuh upaya pencegahan yang dilakukan oleh kementerian/lembaga, seperti BP2MI. Sidak
diharapkan bisa jadi program utama. Untuk temuan 160 orang perempuan di tempat penampungan balai
latihan kerja PT Zam Zam Perwita, Polda Metro Jaya telah menaikkan status kasusnya menjadi
penyidikan. Ini berarti potensi unsur pidana penempatan ilegal sudah muncul dan kepolisian tinggal
memburu pelakunya.Secara terpisah, Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo berpendapat,
fenomena masih terulangnya penempatan nonprosedural menunjukkan adanya situasi "lapar kerja"
sehingga ada oknum yang memanfaatkan melakukan perekrutan ilegal. "Lapar kerja" yang dia maksud
berarti masih banyak orang butuh pekerjaan sehingga peluang kerja walaupun belum tentu aman akan
tetap diambil."Sistem pengupahan lapangan kerja di dalam negeri tidak memadai sehingga belum cukup
menyerap pekerja," ujar dia.

215

Title

Lowongan Kerja Karawang: PT HLI Green Power Butuh Operator Author
Listrik dan Ketel Lulusan SMK

Ichwan
Chasani

Media

Tribun News Bekasi

Reporter

Date

25 October 2022

Tone

Link

http://bekasi.tribunnews.com/2022/10/25/lowongan-kerja-karawang-pt-hli-green-powerbutuh-operator-listrik-dan-ketel-lulusan-smk

Neutral

Summary Lowongan Kerja Karawang kali ini datang dari PT HLI Green Power, perusahaan energi listrik
terbarukan dari Korea Selatan. Informasi Lowongan Kerja Karawang dari PT HLI Green Power
tersebut untuk posisi Operator Listrik dan Ketel (Boiler and Electrical Operator). Lowongan
posisi tersebut untuk penempatan di PT HLI Green Power di Kawasan Industri Karawang New
Industry City (KNIC), Desa Wanajaya, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang.
Untuk diketahui, PT HLI Green Power merupakan sebuah perusahaan joint venture antara
Hyundai Motor Group dan LG Energy Solution.

Lowongan Kerja Karawang kali ini datang dari PT HLI Green Power, perusahaan energi listrik terbarukan
dari Korea Selatan.Untuk diketahui, PT HLI Green Power merupakan sebuah perusahaan joint venture
antara Hyundai Motor Group dan LG Energy Solution.LG Energy Solution memegang 50 persen saham
dan Hyundai Motor 25 persen saham di HLI Green Power.Beroperasi di Kawasan Industri Karawang New
Industry City (KNIC) Blok C No. 1 Kabupaten Karawang, perusahaan patungan tersebut memproduksi EV
Battery untuk kendaraan listrik yang ada di Indonesia.PT HLI Green Power berencana menjalankan pabrik
sel baterai dengan kapasitas 10 GWh per tahun, yang diharapkan dapat beroperasi pada tahun
2024.Informasi Lowongan Kerja Karawang dari PT HLI Green Power tersebut untuk posisi Operator Listrik
dan Ketel (Boiler and Electrical Operator).BERITA VIDEO: PT HRI SIAP KEMBALI PEKERJAKAN GIRI
PAMUNGKASDilansir dari laman penyedia informasi lowongan kerja yang dikelola Diskominfo dan
Disnakertrans Kabupaten Karawang, Lowongan Kerja Karawang untuk posisi Operator Listrik dan Ketel
tersebut dibutuhkan 14 orang tenaga kerja laki-laki.Lowongan posisi tersebut untuk penempatan di PT
HLI Green Power di Kawasan Industri Karawang New Industry City (KNIC), Desa Wanajaya, Kecamatan
Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang.Deskripsi pekerjaan untuk posisi Operator Listrik dan Ketel
tersebut adalah untuk melakukan:1. Set up Power plant listrik dan Boiler mesin2. Perawatan dan
perbaikan listrik serta BoilerUntuk mengisi posisi Operator Listrik dan Ketel tersebut, terbuka bagi tenaga
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kerja laki-laki berusia maksimal 35 tahun, berpendidikan minimal SLTA Sederajat, yaitu SMK Jurusan
Teknik Ketenagalistrikan dan SMK Jurusan Teknik Mesin.Ilustrasi - PT HLI Green Power, perusahaan
patungan antara Hyundai Motor Group dan LG Energy Solution membuka lowongan kerja untuk posisi
Operator Listrik dan Boiler.Selain itu, persyaratan lainnya yaitu:- Laki-laki- KTP Karawang- Memiliki
sertifikat K3 Kemnaker Listrik & Boiler aktif- Pernah memiliki pengalaman sebagai operator listrik dan
Boiler minimal 1 tahun- Siap tinggal di dekat lokasi perusahaanBERITA VIDEO: KAWASAN PERUM
KARAWANG BARU JADI PUSAT PETANI TIMUN SURI, SEKALI MUSIM PANEN HASILKAN 1.000 TONHanya
pelamar yang sesuai kualifikasi yang akan diproses.Lowongan kerja untuk posisi Operator QC dibuka sejak
17 Oktober 2022 Pukul 15:00 WIB dan akan berakhir hingga 31 Oktober 2022 Pukul 17:00 WIB.Pelamar
juga diminta untuk melengkapi berkas dokumen, diantaranya berupa:- Curriculum Vitae (CV)- Fotokopi
E-KTP Karawang- Fotokopi Ijazah/SKL (Surat Keterangan Lulus)- Fotokopi NPWPIlustrasi - PT HLI Green
Power, perusahaan patungan antara Hyundai Motor Group dan LG Energy Solution membuka lowongan
kerja untuk posisi Operator Listrik dan Boiler.- Fotokopi Paklaring Operator Boiler- Fotokopi Paklaring
Teknisi ListrikUntuk memasukkan pendaftaran dan menyertakan berkas lamaran, pencari kerja harus
sudah memiliki akun atau terdaftar di laman www.infoloker.karawangkab.go.id.Pencari kerja harus
mengisi data sesuai ketentuan yang disebutkan dalam laman tersebut, termasuk mengupload foto KTP,
Curriculum Vitae (CV), ijazah dan persyaratan lainnya.
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Summary Presiden Joko Widodo melakukan peninjauan langsung penyaluran Bantuan Subsidi Upah
(BSU) Tahun 2022 bagi para pekerja sekaligus peserta BPJS Ketenagakerjaan di Balikpapan,
Kalimantan Timur, Selasa (25/10/2022). "Kenapa kita ambil dari BPJS Ketenagakerjaan?
Karena datanya itu jelas kalau di BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah ingin memberikan
semuanya (pekerja), oleh sebab itu teman- temannya didorong untuk masuk menjadi
peserta BPJS Ketenagakerjaan, yang didahulukan yang masuk BPJS Ketenagakerjaan,"
jelasnya.

Presiden Joko Widodo melakukan peninjauan langsung penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahun
2022 bagi para pekerja sekaligus peserta BPJS Ketenagakerjaan di Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa
(25/10/2022).Tinjauan tersebut turut didampingi oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan
Direktur Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo. Kegiatan tersebut dilakukan guna memastikan bahwa
bantuan yang diberikan pemerintah telah diterima dan digunakan oleh para pekerja guna memenuhi
kebutuhan pokoknya. Presiden Joko Widodo pun menghimbau kepada seluruh pekerja untuk
memastikan diri terdaftar sebagai peserta BPJAMSOSTEK."Kenapa kita ambil dari BPJS Ketenagakerjaan?
Karena datanya itu jelas kalau di BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah ingin memberikan semuanya
(pekerja), oleh sebab itu teman- temannya didorong untuk masuk menjadi peserta BPJS
Ketenagakerjaan, yang didahulukan yang masuk BPJS Ketenagakerjaan," jelasnya.Menurutnya,
penyaluran Bantuan Subsidi Upah sudah mencapai 72% dan BLT BBM mencapai 99,7%. Angka tersebut
menunjukkan bahwa penyaluran bantuan sudah hampir selesai."Sisanya terus akan kita kebut, kita
harapkan dengan bantuan ini komsumsi masyarakat bisa terjaga, daya beli terjaga, sehingga akan
mempengaruhi growth pertumbuhan ekonomi negara kita," ungkap Jokowi.Dalam kesempatan yang
sama, Anggoro Eko Cahyo mengucapkan terima kasih atas kepercayaan pemerintah yang kembali
menunjuk BPJAMSOSTEK sebagai mitra penyedia data calon penerima BSU sejak tahun 2020.Lebih jauh,
pihaknya menjelaskan bahwa untuk wilayah Kalimantan Timur total peserta aktif BPJAMSOSTEK
mencapai 572 ribu. Dari jumlah tersebut 83 persen atau 475 ribu peserta memenuhi kriteria dan 251 ribu
di antaranya telah menerima BSU."Secara nasional hingga saat ini kami telah menyerahkan sebanyak
15,6 juta data kepada Kemnaker. Data ini kami serahkan secara bertahap sejak bulan september karena
mengedepankan kehati-hatian dan keakuratan," jelas Anggoro."BPJAMSOSTEK terus berkomitmen untuk
mendukung pemerintah dalam mencapai target penyaluran BSU," terangnya.* Fakta atau Hoaks? Untuk
mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6. com
0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.Seperti yang diketahui bahwa sesuai
Permenaker nomor 10 tahun 2022, salah satu kriteria penerima BSU adalah pekerja yang menjadi peserta
aktif BPJAMSOSTEK. Sehingga dapat dikatakan bahwa program ini merupakan bentuk penghargaan dari
pemerintah bagi pemberi kerja yang telah mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta
BPJAMSOSTEK.Anggoro mengingatkan kepada para pekerja untuk berhati-hati dan tidak mudah percaya
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terhadap segala bentuk permintaan data pribadi yang mengatasnamakan BPJAMSOSTEK maupun BSU.
Bagi pekerja yang ingin mengetahui apakah dirinya layak sebagai calon penerima BSU, dapat dilakukan
dengan mengakses kanal resmi melalui bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id.Selain manfaat tambahan seperti
BSU, dengan menjadi peserta BPJAMSOSTEK, tentu pekerja akan lebih produktif karena terlindungi oleh
5 program jaminan sosial ketenagakerjaan yang mampu memberikan rasa aman dari risiko kecelakaan
kerja, kematian, serta memiliki hari tua yang sejahtera."Semoga tujuan diselenggarakannya BSU ini dapat
dirasakan manfaatnya oleh seluruh pekerja Indonesia, dan seperti yang disampaikan Pak Presiden Jokowi
barusan, kita mendorong kepada seluruh pemberi kerja untuk memastikan para pekerjanya terlindungi
jaminan sosial ketenagakerjaan, serta tertib dalam melaporkan besaran upah dan pembayaran iuran,"
tutur Anggoro."Sehingga apabila nantinya ada program lanjutan dari pemerintah, para pekerjanya bisa
mendapatkan bantuan subsidi upah atau bantuan lainnya yang berdasarkan data kepesertaan
BPJAMSOSTEK," tutupnya.(*)* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWSPresiden Jokowi Tinjau
Proyek Kereta Cepat -BandungEnam 01:21
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Summary "Tinggal tersisa sedikit karena lokasi penyaluran yang sulit, tetapi terus disisir," kata Presiden
Jokowi saat meninjau penyaluran BLT BBM di Kantor Pos Besar Balikpapan, Selasa (25/10).
Presiden Joko Widodo alias Jokowi menyampaikan kabar kabar terkait penyaluran bantuan
langsung tunai bahan bakar minyak ( BLT BBM ) maupun bantuan subsidi upah ( BSU ). Jokowi
menyebutkan untuk realisasi penyaluran BLT BBM sampai hari ini sudah mencapai 99,7
persen. Pada kesempatan yang sama, Jokowi yang didampingi Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah juga melihat langsung penyaluran bantuan subsidi upah (BSU).

Presiden Joko Widodo alias Jokowi menyampaikan kabar kabar terkait penyaluran bantuan langsung
tunai bahan bakar minyak ( BLT BBM ) maupun bantuan subsidi upah ( BSU ).Jokowi menyebutkan untuk
realisasi penyaluran BLT BBM sampai hari ini sudah mencapai 99,7 persen."Tinggal tersisa sedikit karena
lokasi penyaluran yang sulit, tetapi terus disisir," kata Presiden Jokowi saat meninjau penyaluran BLT BBM
di Kantor Pos Besar Balikpapan, Selasa (25/10).Sebagai informasi, BLT BBM merupakan bantuan sosial
sebagai pengalihan subsidi dan kompensasi atas kenaikan harga BBM. Sesuai namanya, bantuan
berwujud uang tunai diberikan sebesar Rp 600 ribu. Mereka yang berhak menerima adalah masyarakat
miskin dan terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial. Menurut data
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), jumlah penerima BLT BBM mencapai 20,65 juta keluarga di
seluruh Indonesia.Pada kesempatan yang sama, Jokowi yang didampingi Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah juga melihat langsung penyaluran bantuan subsidi upah (BSU)."Semoga bermanfaat dan berkah
bagi temen-temen yang sudah menerima BSU," harap Menaker Ida.Sementara itu, bagi pekerja yang
memenuhi ketentuan sebagai penerima BSU sesuai Permenaker Nomor 10 Tahun 2022, tetapi sampai
hari ini belum menerimanya diharapkan bersabar."Jika belum menerimanya dimohon untuk bersabar
karena penyaluran dilakukan secara bertahap," pinta Menaker Ida Fauziyah.Untuk realisasi BSU yang
sudah tersalurkan mencapai 71,6 persen, atau Rp 5,56 triliun. Sisanya akan terus dikebut penyalurannya
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dan diharapkan dengan bantuan ini konsumsi masyarakat bisa terjaga dan daya beli ikut
terjaga."Diharapkan akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi bagi di daerah dan negara kita," ujar
Jokowi.BSU merupakan bantuan sosial untuk para pekerja dengan syarat gajinya tidak lebih dari Rp 3,5
juta per bulan, selain ber-KTP Indonesia dan peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan setidaknya hingga Juli
2022.Menaker Ida Fauziyah menyebutkan jumlah penerima BSU di Balikpapan sebanyak 112. 078
orang.Dari jumlah tersebut, total yang sudah disalurkan sampai dengan pencairan tahap VI sebanyak
72.457 orang, dan sisanya yang belum menerima sebanyak 39.621 orang.Sementara itu, untuk jumlah
calon penerima BSU di Kalimantan Timur sebanyak 393. 819 orang. Dari jumlah calon penerima itu, BSU
yang sudah disalurkan sampai dengan tahap VI sebanyak 251. 300 orang dan sisa yang belum menerima
sebanyak 142. 519 orang.
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Summary "Kita harapkan UNU Yogyakarta ini, pertama bisa menghasilkan profesional yang unggul
khususnya di kalangan warga NU dan semua masyarakat Indonesia, dan [kedua] juga
menjadi semacam model yang bisa nanti menjadi contoh bagi UNU-UNU lain di Indonesia,"
harapnya. Ke depan, Wapres berharap UNU-UNU lain dapat belajar dari UNU Yogyakarta,
khususnya terkait pengelolaan dan pengembangan kampus yang lebih modern. Walaupun
gedungnya tidak seperti ini misalnya, [tetapi] pengelolaannya, hasilnya, bisa mendekati
[seperti UNU Yogyakarta]," pungkasnya. Sejalan dengan Wapres, Rektor UNU Yogyakarta
Widya Priyahita Pudjibudojo menyampaikan bahwa UNU Yogyakarta ingin menjadi kampus
andalan NU dalam mencetak profesional unggul.

Sebelum bertolak ke Jakarta, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma'ruf Amin meninjau pembangunan Gedung
Kampus Terpadu Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Yogyakarta, di Jl. Ringroad Barat, Pedukuhan,
Dowangan, Gamping, Kabupaten Sleman, Selasa (25/10/2022).Pada kesempatan ini, Wapres
mengungkapkan bahwa dengan terbangunnya gedung kampus baru, UNU akan menjadi model
pengembangan sumber daya manusia (SDM) unggul tidak hanya untuk kalangan warga NU tetapi juga
seluruh masyarakat Indonesia. "Kita harapkan UNU Yogyakarta ini, pertama bisa menghasilkan
profesional yang unggul khususnya di kalangan warga NU dan semua masyarakat Indonesia, dan [kedua]
juga menjadi semacam model yang bisa nanti menjadi contoh bagi UNU-UNU lain di Indonesia,"
harapnya. Wapres pun mengapresiasi seluruh pihak terkait yang telah bekerja keras sehingga proses
pembangunan gedung baru UNU berjalan sesuai target yang telah ditentukan, khususnya kepada
Gubernur DIY yang telah membantu penyiapan lahannya. "Saya juga menyampaikan apresiasi tentang
rencana pengembangan UNU, walaupun UNU masih baru tetapi sudah bisa menjadi terdepan dengan
program-program penyiapan tenaga SDM profesional karena dikelola secara khusus menggunakan
strategi khusus," ungkapnya. Ke depan, Wapres berharap UNU-UNU lain dapat belajar dari UNU
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Yogyakarta, khususnya terkait pengelolaan dan pengembangan kampus yang lebih modern. "Kita
harapkan ada studi dari UNU-UNU lain. Walaupun gedungnya tidak seperti ini misalnya, [tetapi]
pengelolaannya, hasilnya, bisa mendekati [seperti UNU Yogyakarta]," pungkasnya. Sejalan dengan
Wapres, Rektor UNU Yogyakarta Widya Priyahita Pudjibudojo menyampaikan bahwa UNU Yogyakarta
ingin menjadi kampus andalan NU dalam mencetak profesional unggul. "Karena kami melihat pada saat
refleksi, sepertinya NU kekurangan kader profesional yang nanti akan terjun ke banyak sektor, termasuk
teknologi informasi (TI), kesehatan, dan banyak sektor lain, [termasuk di] BUMN," ujar Widya. "Kampus
ini diharapkan bisa menjadi pusat pengembangan kader NU profesional," imbuhnya. Sebagai informasi,
dilansir dari siaran pers UNU Yogyakarta, pembangunan kampus terpadu ini dimulai sejak 2021 dan
menjadi bagian dari percepatan pengembangan UNU Yogyakarta. Termasuk untuk meningkatkan
tatakelola, infrastruktur, jaringan kerja, utamanya pelaksanaan program tri dharma perguruan tinggi,
yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Terdiri dari gedung 9 lantai, kampus terpadu ini
menempati lahan seluas 7.478 m2 dengan luas bangunan mencapai 16.769 m2 yang mencakup lobi,
ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, ruang komunal, dan ruang perkantoran, hingga _roof garden_.
Bangunannya pun didesain secara modern dengan konsep _green building_ yang ramah lingkungan
menggunakan teknologi termutakhir _Building Information Modelling_ (BIM). Tidak hanya itu, gedung ini
juga ramah untuk kalangan penyandang disabilitas. Dalam keterangannya, Rektor UNU Yogyakarta Widya
Priyahita mengharapkan perpindahan gedung ini menjadi simbol era baru UNU Yogyakarta yang lebih
maju, lebih terdepan, lebih adaptif terhadap perubahan global yang radikal. "Pembangunan kampus
terpadu UNU Yogyakarta menggunakan dana APBN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat (PUPR) senilai Rp167,5 miliar yang dilaksanakan oleh kontraktor PT PP Urban dan pengawas PT
Cakra Manggilingan Jaya. Saat ini proses pembangunan gedung sesuai target yakni mencapai 63% dan
direncanakan selesai pada medio Maret 2023," terangnya. Lebih lanjut, Widya memaparkan bahwa
pembangunan gedung ini merupakan salah satu upaya UNU Yogyakarta untuk mewujudkan visi "Menjadi
Lembaga Terdepan NU dalam Mencetak Profesional Unggul di Berbagai Bidang Strategis di Level Nasional
dan Global" dan berupaya menjadi _"The Leading Professional Hub University"_. Adapun untuk
mewujudkannya, dilakukan strategi akselerasi 5-GO yang meliputi _Go Innovative, Go Digital, Go Collab,
Go Professional, and Go Global_. "UNU Yogyakarta merupakan salah satu perguruan tinggi di bawah
naungan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Didirikan pada 2017, saat ini UNU Yogyakarta
didukung 138 dosen dan karyawan dengan jumlah mahasiswa aktif mencapai 1.670 orang. Kampus ini
memiliki 5 Fakultas dan 11 Program Studi," ungkapnya. Kelima fakultas tersebut, sambung Widya, adalah
Fakultas Industri Halal, Fakultas Dirasah Islamiyah, Fakultas Ekonomi, Fakultas Teknologi Informasi, dan
Fakultas Ilmu Pendidikan. Adapun 11 program studi dimaksud meliputi Agrobisnis, Teknologi Hasil
Pertanian, Studi Islam Interdisipliner, Akuntansi, Manajemen, Teknik Elektro, Informatika, Teknik
Komputer, Pendidikan Bahasa Inggris, dan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. "Tahun ini, UNU Yogyakarta
mengalami transformasi kepemimpinan yang mayoritas diisi generasi muda dan menjadi momentum
akselerasi pengembangan universitas. UNU Yogyakarta saat ini juga tengah menyiapkan sejumlah
Program Unggulan antara lain pendirian _"Graduate School of Future Studies"_ dan _"Graduate School
of Islam and the Future"_ yang bekerjasama dengan Uni Emirat Arab. Penandatanganan MoU-nya telah
dilakukan pada Juli 2022 di hadapan Presiden Joko Widodo dan Presiden UEA Mohamed bin Zayed,"
terangnya. Terakhir, Widya menuturkan bahwa program unggulan UNU Yogyakarta berikutnya adalah
pendirian "SMK Masa Depan" dan "Politeknik Masa Depan" di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB).
"SMK dan politeknik ini hasil kerjasama UNU Yogyakarta dengan berbagai pihak, meliputi Kementerian
Maritim dan Investasi, Kementerian Perindustrian, Kementerian Tenaga Kerja, pengelola KITB,
Pemerintah Kabupaten Batang, dan PBNU," pungkasnya. Selain Rektor UNU, hadir dalam acara ini
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, Wakil Rektor UNU Abdul Gofar, Sekretaris Jenderal
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Kementerian PUPR Muhamad Zainal Fatah, Direktur Prasarana Strategis Kementerian PUPR Essy Asiah,
Sekretaris PWNU DIY Muhajir, serta Direktur Proyek Pembangunan PT PP Urban Arso Anggoro.
Sementara, Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang
Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan kebangsaan Velix Wanggai, Staf Khusus Wapres Bidang
Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, Staf
Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas, Tim Ahli Wapres Farhat
Brachma. (HS).
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Positive

Summary Wakil Presiden (Wapres) KH Ma'ruf Amin sebelum bertolak ke Jakarta, menyempatkan diri
mengunjungi pembangunan Gedung Kampus Terpadu Universitas Nahdlatul Ulama (UNU)
Yogyakarta, di Jalan Ringroad Barat, Padukuhan Dowangan, Gamping, Kabupaten Sleman,
Selasa, 25 Oktober 2022. Ke depan, Wapres berharap UNU-UNU lain dapat belajar dari UNU
Yogyakarta, khususnya terkait pengelolaan dan pengembangan kampus yang lebih modern.
Walaupun gedungnya tidak seperti ini misalnya, [tetapi] pengelolaannya, hasilnya, bisa
mendekati [seperti UNU Yogyakarta]," pinta Wapres. Sejalan dengan Wapres, Rektor UNU
Yogyakarta Widya Priyahita Pudjibudojo menyampaikan, bahwa UNU Yogyakarta ingin
menjadi kampus andalan NU dalam mencetak profesional unggul.

Wakil Presiden (Wapres) KH Ma'ruf Amin sebelum bertolak ke Jakarta, menyempatkan diri mengunjungi
pembangunan Gedung Kampus Terpadu Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Yogyakarta, di Jalan
Ringroad Barat, Padukuhan Dowangan, Gamping, Kabupaten Sleman, Selasa, 25 Oktober 2022. Pada
kesempatan tersebut Wapres mengungkapkan, bahwa dengan terbangunnya gedung kampus baru, UNU
akan menjadi model pengembangan sumber daya manusia (SDM) unggul tidak hanya untuk kalangan
warga NU tetapi juga seluruh masyarakat Indonesia. "Kita harapkan UNU Yogyakarta ini, pertama bisa
menghasilkan profesional yang unggul khususnya di kalangan warga NU dan semua masyarakat
Indonesia, dan [kedua] juga menjadi semacam model yang bisa nanti menjadi contoh bagi UNU-UNU lain
di Indonesia," ujarnya. Wapres pun mengapresiasi seluruh pihak terkait yang telah bekerja keras,
sehingga proses pembangunan gedung baru UNU berjalan sesuai target yang telah ditentukan,
khususnya kepada Gubernur DIY yang telah membantu penyiapan lahannya."Saya juga menyampaikan
apresiasi tentang rencana pengembangan UNU, walaupun UNU masih baru tetapi sudah bisa menjadi
terdepan dengan program-program penyiapan tenaga SDM profesional karena dikelola secara khusus
menggunakan strategi khusus," karanya lagi. Ke depan, Wapres berharap UNU-UNU lain dapat belajar
dari UNU Yogyakarta, khususnya terkait pengelolaan dan pengembangan kampus yang lebih
modern."Kita harapkan ada studi dari UNU-UNU lain. Walaupun gedungnya tidak seperti ini misalnya,
[tetapi] pengelolaannya, hasilnya, bisa mendekati [seperti UNU Yogyakarta]," pinta Wapres. Sejalan
dengan Wapres, Rektor UNU Yogyakarta Widya Priyahita Pudjibudojo menyampaikan, bahwa UNU
Yogyakarta ingin menjadi kampus andalan NU dalam mencetak profesional unggul. "Karena kami melihat
pada saat refleksi, sepertinya NU kekurangan kader profesional yang nanti akan terjun ke banyak sektor,
termasuk teknologi informasi (TI), kesehatan, dan banyak sektor lain, [termasuk di] BUMN," ujar Widya.
"Kampus ini diharapkan bisa menjadi pusat pengembangan kader NU profesional," imbuhnya. Sebagai
informasi, dilansir dari siaran pers UNU Yogyakarta, pembangunan kampus terpadu ini dimulai sejak 2021
dan menjadi bagian dari percepatan pengembangan UNU Yogyakarta.Termasuk untuk meningkatkan
tatakelola, infrastruktur, jaringan kerja, utamanya pelaksanaan program tri dharma perguruan tinggi,
yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Terdiri dari gedung 9 lantai, kampus terpadu ini
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menempati lahan seluas 7.478 m2 dengan luas bangunan mencapai 16.769 m2 yang mencakup lobi,
ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, ruang komunal, dan ruang perkantoran, hingga roof garden.
Bangunannya pun didesain secara modern dengan konsep green building yang ramah lingkungan
menggunakan teknologi termutakhir Building Information Modelling (BIM). Tidak hanya itu, gedung ini
juga ramah untuk kalangan penyandang disabilitas. Dalam keterangannya, Rektor UNU Yogyakarta Widya
Priyahita mengharapkan, perpindahan gedung ini menjadi simbol era baru UNU Yogyakarta yang lebih
maju, lebih terdepan, lebih adaptif terhadap perubahan global yang radikal. "Pembangunan kampus
terpadu UNU Yogyakarta menggunakan dana APBN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat (PUPR) senilai Rp167,5 miliar yang dilaksanakan oleh kontraktor PT PP Urban dan pengawas PT
Cakra Manggilingan Jaya. Saat ini proses pembangunan gedung sesuai target yakni mencapai 63% dan
direncanakan selesai pada medio Maret 2023," ujarnya. Lebih lanjut, Widya memaparkan bahwa
pembangunan gedung ini merupakan salah satu upaya UNU Yogyakarta untuk mewujudkan visi "Menjadi
Lembaga Terdepan NU dalam Mencetak Profesional Unggul di Berbagai Bidang Strategis di Level Nasional
dan Global" dan berupaya menjadi "The Leading Professional Hub University". Adapun untuk
mewujudkannya, dilakukan strategi akselerasi 5-GO yang meliputi _Go Innovative, Go Digital, Go Collab,
Go Professional, and Go Global. "UNU Yogyakarta merupakan salah satu perguruan tinggi di bawah
naungan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Didirikan pada 2017, saat ini UNU Yogyakarta
didukung 138 dosen dan karyawan dengan jumlah mahasiswa aktif mencapai 1.670 orang. Kampus ini
memiliki 5 Fakultas dan 11 Program Studi," ungkapnya. Kelima fakultas tersebut, Fakultas Industri Halal,
Fakultas Dirasah Islamiyah, Fakultas Ekonomi, Fakultas Teknologi Informasi, dan Fakultas Ilmu
Pendidikan. Adapun 11 program studi dimaksud meliputi Agrobisnis, Teknologi Hasil Pertanian, Studi
Islam Interdisipliner, Akuntansi, Manajemen, Teknik Elektro, Informatika, Teknik Komputer, Pendidikan
Bahasa Inggris, dan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. "Tahun ini, UNU Yogyakarta mengalami transformasi
kepemimpinan yang mayoritas diisi generasi muda dan menjadi momentum akselerasi pengembangan
universitas. UNU Yogyakarta saat ini juga tengah menyiapkan sejumlah Program Unggulan antara lain
pendirian "Graduate School of Future Studies" dan "Graduate School of Islam and the Future" yang
bekerjasama dengan Uni Emirat Arab. Penandatanganan MoU-nya telah dilakukan pada Juli 2022 di
hadapan Presiden Joko Widodo dan Presiden UEA Mohamed bin Zayed," terangnya. Terakhir, Widya
menuturkan bahwa program unggulan UNU Yogyakarta berikutnya adalah pendirian "SMK Masa Depan"
dan "Politeknik Masa Depan" di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB). "SMK dan politeknik ini hasil
kerjasama UNU Yogyakarta dengan berbagai pihak, meliputi Kementerian Maritim dan Investasi,
Kementerian Perindustrian, Kementerian Tenaga Kerja, pengelola KITB, Pemerintah Kabupaten Batang,
dan PBNU," katanya.Selain Rektor UNU, hadir dalam acara ini Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono
X, Wakil Rektor UNU Abdul Gofar, Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Muhamad Zainal Fatah,
Direktur Prasarana Strategis Kementerian PUPR Essy Asiah, Sekretaris PWNU DIY Muhajir, serta Direktur
Proyek Pembangunan PT PP Urban Arso Anggoro. (Rangga Permana).
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Positive

Summary "Kita harapkan UNU Yogyakarta ini, pertama bisa menghasilkan profesional yang unggul
khususnya di kalangan warga NU dan semua masyarakat Indonesia, dan [kedua] juga
menjadi semacam model yang bisa nanti menjadi contoh bagi UNU-UNU lain di Indonesia,"
harapnya.

Sebelum bertolak ke Jakarta, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma'ruf Amin meninjau pembangunan Gedung
Kampus Terpadu Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Yogyakarta, di Jl. Ringroad Barat, Pedukuhan,
Dowangan, Gamping, Kabupaten Sleman, Selasa (25/10/2022).Pada kesempatan ini, Wapres
mengungkapkan bahwa dengan terbangunnya gedung kampus baru, UNU akan menjadi model
pengembangan sumber daya manusia (SDM) unggul tidak hanya untuk kalangan warga NU tetapi juga
seluruh masyarakat Indonesia."Kita harapkan UNU Yogyakarta ini, pertama bisa menghasilkan
profesional yang unggul khususnya di kalangan warga NU dan semua masyarakat Indonesia, dan [kedua]
juga menjadi semacam model yang bisa nanti menjadi contoh bagi UNU-UNU lain di Indonesia,"
harapnya.Wapres pun mengapresiasi seluruh pihak terkait yang telah bekerja keras sehingga proses
pembangunan gedung baru UNU berjalan sesuai target yang telah ditentukan, khususnya kepada
Gubernur DIY yang telah membantu penyiapan lahannya."Saya juga menyampaikan apresiasi tentang
rencana pengembangan UNU, walaupun UNU masih baru tetapi sudah bisa menjadi terdepan dengan
program-program penyiapan tenaga SDM profesional karena dikelola secara khusus menggunakan
strategi khusus," ungkapnya.Ke depan, Wapres berharap UNU-UNU lain dapat belajar dari UNU
Yogyakarta, khususnya terkait pengelolaan dan pengembangan kampus yang lebih modern."Kita
harapkan ada studi dari UNU-UNU lain. Walaupun gedungnya tidak seperti ini misalnya, [tetapi]
pengelolaannya, hasilnya, bisa mendekati [seperti UNU Yogyakarta]," pungkasnya.Sejalan dengan
Wapres, Rektor UNU Yogyakarta Widya Priyahita Pudjibudojo menyampaikan bahwa UNU Yogyakarta
ingin menjadi kampus andalan NU dalam mencetak profesional unggul."Karena kami melihat pada saat
refleksi, sepertinya NU kekurangan kader profesional yang nanti akan terjun ke banyak sektor, termasuk
teknologi informasi (TI), kesehatan, dan banyak sektor lain, [termasuk di] BUMN," ujar Widya."Kampus
227

ini diharapkan bisa menjadi pusat pengembangan kader NU profesional," imbuhnya.Sebagai informasi,
dilansir dari siaran pers UNU Yogyakarta, pembangunan kampus terpadu ini dimulai sejak 2021 dan
menjadi bagian dari percepatan pengembangan UNU Yogyakarta. Termasuk untuk meningkatkan
tatakelola, infrastruktur, jaringan kerja, utamanya pelaksanaan program tri dharma perguruan tinggi,
yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian.Terdiri dari gedung 9 lantai, kampus terpadu ini menempati
lahan seluas 7.478 m2 dengan luas bangunan mencapai 16.769 m2 yang mencakup lobi, ruang kelas,
laboratorium, perpustakaan, ruang komunal, dan ruang perkantoran, hingga _roof garden_.
Bangunannya pun didesain secara modern dengan konsep _green building_ yang ramah lingkungan
menggunakan teknologi termutakhir _Building Information Modelling_ (BIM). Tidak hanya itu, gedung ini
juga ramah untuk kalangan penyandang disabilitas.Dalam keterangannya, Rektor UNU Yogyakarta Widya
Priyahita mengharapkan perpindahan gedung ini menjadi simbol era baru UNU Yogyakarta yang lebih
maju, lebih terdepan, lebih adaptif terhadap perubahan global yang radikal."Pembangunan kampus
terpadu UNU Yogyakarta menggunakan dana APBN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat (PUPR) senilai Rp167,5 miliar yang dilaksanakan oleh kontraktor PT PP Urban dan pengawas PT
Cakra Manggilingan Jaya. Saat ini proses pembangunan gedung sesuai target yakni mencapai 63% dan
direncanakan selesai pada medio Maret 2023," terangnya.Lebih lanjut, Widya memaparkan bahwa
pembangunan gedung ini merupakan salah satu upaya UNU Yogyakarta untuk mewujudkan visi "Menjadi
Lembaga Terdepan NU dalam Mencetak Profesional Unggul di Berbagai Bidang Strategis di Level Nasional
dan Global" dan berupaya menjadi _"The Leading Professional Hub University"_. Adapun untuk
mewujudkannya, dilakukan strategi akselerasi 5-GO yang meliputi _Go Innovative, Go Digital, Go Collab,
Go Professional, and Go Global_."UNU Yogyakarta merupakan salah satu perguruan tinggi di bawah
naungan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Didirikan pada 2017, saat ini UNU Yogyakarta
didukung 138 dosen dan karyawan dengan jumlah mahasiswa aktif mencapai 1.670 orang. Kampus ini
memiliki 5 Fakultas dan 11 Program Studi," ungkapnya.Kelima fakultas tersebut, sambung Widya, adalah
Fakultas Industri Halal, Fakultas Dirasah Islamiyah, Fakultas Ekonomi, Fakultas Teknologi Informasi, dan
Fakultas Ilmu Pendidikan. Adapun 11 program studi dimaksud meliputi Agrobisnis, Teknologi Hasil
Pertanian, Studi Islam Interdisipliner, Akuntansi, Manajemen, Teknik Elektro, Informatika, Teknik
Komputer, Pendidikan Bahasa Inggris, dan Pendidikan Guru Sekolah Dasar."Tahun ini, UNU Yogyakarta
mengalami transformasi kepemimpinan yang mayoritas diisi generasi muda dan menjadi momentum
akselerasi pengembangan universitas. UNU Yogyakarta saat ini juga tengah menyiapkan sejumlah
Program Unggulan antara lain pendirian _"Graduate School of Future Studies"_ dan _"Graduate School
of Islam and the Future"_ yang bekerjasama dengan Uni Emirat Arab. Penandatanganan MoU-nya telah
dilakukan pada Juli 2022 di hadapan Presiden Joko Widodo dan Presiden UEA Mohamed bin Zayed,"
terangnya.Terakhir, Widya menuturkan bahwa program unggulan UNU Yogyakarta berikutnya adalah
pendirian "SMK Masa Depan" dan "Politeknik Masa Depan" di Kawasan Industri Terpadu Batang
(KITB)."SMK dan politeknik ini hasil kerjasama UNU Yogyakarta dengan berbagai pihak, meliputi
Kementerian Maritim dan Investasi, Kementerian Perindustrian, Kementerian Tenaga Kerja, pengelola
KITB, Pemerintah Kabupaten Batang, dan PBNU," pungkasnya.Selain Rektor UNU, hadir dalam acara ini
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, Wakil Rektor UNU Abdul Gofar, Sekretaris Jenderal
Kementerian PUPR Muhamad Zainal Fatah, Direktur Prasarana Strategis Kementerian PUPR Essy Asiah,
Sekretaris PWNU DIY Muhajir, serta Direktur Proyek Pembangunan PT PP Urban Arso
Anggoro.Sementara, Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi
Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan kebangsaan Velix Wanggai, Staf Khusus Wapres
Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri
Abdillah, Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas, Tim Ahli Wapres
Farhat Brachma.
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Summary Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun
2022 bagi pekerja yang merupakan peserta BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) di Kota
Balikpapan, Kalimantan Timur. Pemerintah ingin memberikan semuanya (pekerja), oleh
sebab itu teman- temannya didorong untuk masuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan,
yang didahulukan yang masuk BPJS Ketenagakerjaan," jelas Jokowi dalam keterangan
tertulis, Selasa (25/10/2022). Jokowi mengungkap pihaknya ingin memastikan bantuan yang
diberikan pemerintah tersebut telah diterima dan digunakan oleh para pekerja untuk
memenuhi kebutuhan pokok mereka. Kemudian untuk Bantuan Subsidi Upah sudah
tersalurkan 72%, sisanya terus akan kita kebut," terang Jokowi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2022 bagi
pekerja yang merupakan peserta BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) di Kota Balikpapan, Kalimantan
Timur. Ia mengimbau seluruh pekerja memastikan diri terdaftar sebagai peserta BPJAMSOSTEK."Kenapa
kita ambil dari BPJS Ketenagakerjaan? Karena datanya itu jelas kalau di BPJS Ketenagakerjaan.
Pemerintah ingin memberikan semuanya (pekerja), oleh sebab itu teman- temannya didorong untuk
masuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, yang didahulukan yang masuk BPJS Ketenagakerjaan,"
jelas Jokowi dalam keterangan tertulis, Selasa (25/10/2022).Jokowi mengungkap pihaknya ingin
memastikan bantuan yang diberikan pemerintah tersebut telah diterima dan digunakan oleh para
pekerja untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka."Kita kembali menyampaikan Bantuan Subsidi Upah
dan juga BLT BBM, dan sampai hari ini BLT BBM telah tersalur 99,7%, hampir selesai, ini tinggal menyisir
yang belum-belum. Kemudian untuk Bantuan Subsidi Upah sudah tersalurkan 72%, sisanya terus akan
kita kebut," terang Jokowi."Kita harapkan dengan bantuan ini konsumsi masyarakat bisa terjaga, daya
beli terjaga, sehingga akan mempengaruhi growth pertumbuhan ekonomi negara kita,"
sambungnya.Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo
berterima kasih atas kepercayaan pemerintah yang kembali menunjuk BPJAMSOSTEK sebagai mitra
penyedia data calon penerima BSU sejak tahun 2020.Ia menjelaskan di wilayah Kalimantan Timur, total
peserta aktif BPJAMSOSTEK mencapai 572 ribu. Dari jumlah tersebut, 83% atau 475 ribu peserta
memenuhi kriteria dan 251 ribu di antaranya telah menerima BSU."Secara nasional hingga saat ini kami
telah menyerahkan sebanyak 15,6 juta data kepada Kemnaker. Data ini kami serahkan secara bertahap
sejak bulan September karena mengedepankan kehati-hatian dan keakuratan. BPJAMSOSTEK terus
berkomitmen untuk mendukung pemerintah dalam mencapai target penyaluran BSU," papar
Anggoro.Sebagaimana diketahui, sesuai Permenaker nomor 10 tahun 2022, salah satu kriteria penerima
BSU adalah pekerja yang menjadi peserta aktif BPJAMSOSTEK. Dapat dikatakan program ini merupakan
bentuk penghargaan dari pemerintah bagi pemberi kerja yang telah mendaftarkan pekerjanya menjadi
peserta BPJAMSOSTEK.Anggoro mengingatkan kepada para pekerja untuk berhati-hati dan tidak mudah
percaya terhadap segala bentuk permintaan data pribadi yang mengatasnamakan BPJAMSOSTEK
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maupun BSU. Bagi pekerja yang ingin mengetahui dirinya layak sebagai calon penerima BSU atau tidak,
dapat mengecek kanal resmi bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id.Selain manfaat tambahan seperti BSU,
dengan menjadi peserta BPJAMSOSTEK para pekerja akan lebih produktif. Sebab pekerja terlindungi oleh
5 program jaminan sosial ketenagakerjaan yang mampu memberikan rasa aman dari risiko kecelakaan
kerja, kematian, serta memiliki hari tua yang sejahtera."Semoga tujuan diselenggarakannya BSU ini dapat
dirasakan manfaatnya oleh seluruh pekerja Indonesia, dan seperti yang disampaikan Pak Presiden Jokowi
barusan, kita mendorong kepada seluruh pemberi kerja untuk memastikan para pekerjanya terlindungi
jaminan sosial ketenagakerjaan, serta tertib dalam melaporkan besaran upah dan pembayaran iuran,"
kata Anggoro."Sehingga apabila nantinya ada program lanjutan dari pemerintah, para pekerjanya bisa
mendapatkan bantuan subsidi upah atau bantuan lainnya yang berdasarkan data kepesertaan
BPJAMSOSTEK," pungkasnya.
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Summary LPK DAIICHI melaksanakan pelepasan dua siswanya untuk magang di Jepang dan dilepas
langsung oleh Plt Bupati Pemalang, Mansur Hidayat. LPK DAIICHI merupakan LPK pertama
dan satu-satunya di Pemalang yang sudah berizin dari Kementerian Ketenagakerjaan sebagai
Lembaga pengirim atau Sending Organization/SO tengaa kerja Indonesia ke Jepang yang
mana pada kesempatan ini, merupakan angkatan pertama yang berangkat ke Jepang. Selain
itu, LPK DAIICHI juga sudah bekerjasama dengan 3 KUMIAI yakni lembaga penerima di Jepang
yang sudah memiliki jaringan dengan perusahaan-perusahaan di Jepang. Selain Plt Bupati
Pemalang Mansur Hidayat, dalam acara pelepasan juga dihadiri oleh Kepala Dinas Tenaga
Kerja, para siswa LPK DAIICHI dan orang tua siswa serta para tamu undangan lainnya.

Kabar Pemalang - Pada Selasa (25/102022) bertempat di Aula Dinas Tenaga Kerja Pemalang. LPK DAIICHI
melaksanakan pelepasan dua siswanya untuk magang di Jepang dan dilepas langsung oleh Plt Bupati
Pemalang, Mansur Hidayat. LPK DAIICHI merupakan LPK pertama dan satu-satunya di Pemalang yang
sudah berizin dari Kementerian Ketenagakerjaan sebagai Lembaga pengirim atau Sending
Organization/SO tengaa kerja Indonesia ke Jepang yang mana pada kesempatan ini, merupakan angkatan
pertama yang berangkat ke Jepang. Selain itu, LPK DAIICHI juga sudah bekerjasama dengan 3 KUMIAI
yakni lembaga penerima di Jepang yang sudah memiliki jaringan dengan perusahaan-perusahaan di
Jepang. Dua siswa yang berangkat ke Jepang yaitu Muhammad Fiqi Romadhoni asal Kabupaten Pati dan
Alwi Marzuki Desa Danasari, Pemalang akan menjalani magang selama 3 tahun di perusahaan
pemotongan besi kapal. Keduanya dapat berangkat setelah melalui proses Pendidikan selama 7 bulan.
Selain Plt Bupati Pemalang Mansur Hidayat, dalam acara pelepasan juga dihadiri oleh Kepala Dinas
Tenaga Kerja, para siswa LPK DAIICHI dan orang tua siswa serta para tamu undangan lainnya. Dalam
sambutannya, Plt Bupati Pemalang Mansur Hidayat berpesan agar para siswa yang berangkat
sesampainya di Jepang kelak dapat terus meningkatkan keterampilannya, dapat beradaptasi dengan
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budaya dan lingkungan kerja di sana serta dapat menjaga nama baik Indonesia. "Jangan lupa persiapkan
mental dan jangan lupa ibadah selama di Jepang", sambungnya. Sementara itu, Pendiri LPK DAIICHI
Pemalang, Iwan Sukmawan, SE berpesan agar siswa yang berangkat nanti dapat menjaga nama baik
Indonesia dan lembaga yang memberangkatkan mereka. Ia juga berharap agar tenaga kerja di Pemalang
kelak dapat mengikuti jejak mereka karena kebutuhan tenaga kerja di Jepang berdasarkan informasi dari
Kementerian Ketenagakerjaan RI mencapai 66.000 tenaga kerja sementara yang baru berangkat baru
sekitar 15.000 tenaga kerja. Dengan demikian peluang untuk dapat magang di Jepang sangat terbuka.
Selain dua siswanya yang akan berangkat ke Japang pada Rabu (26/10/2022), ada 5 (lima) orang siswa
LPK DAIICHI juga tengah menjalani seleksi via jalur pemerintah di Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa
Tengah.PROFIL LPK DAIICHI berdiri pada tahun 2018. Dalam perjalanannya pada 2021 berhasil
melaksanakan MOU dengan KUMIAI yaitu Lembaga yang memiliki link dengan perusahaan-perusahaan
di Jepang. IZIN KEMENTERIAN KETENGAKERJAAN RI NOMOR KEP : 2/505/HK.13/III/2022 Pada Maret
2022 LPK DAIICHI memperoleh izin dari Kementerian Ketenagakerjaan RI untuk memberangkatkan
siswanya ke Jepang. PROGRAM PENDIDIKAN DI LPK DAIICHI Ada 3 (tiga) program yaitu: Pemerintah /IM
Japan Swasta/SO Totukei Gineou/TG (sertifikat Bahasa dan skill atau keahlian)PENDIDIKAN Proses
Pendidikan selama 7-8 Bulan dengan pembekalan antara lain: Bahasa Jepang Matematika Dasar Budaya
Sikap Kedisiplinan Fisik (lari, push up, sit up) dll Modul untuk persiapan tes IM JAPAN, SO & TG Las Logam
Konstruksi Pertanian Plastik Pemipaan Permesinan Otomotif dllLPK DAICHI Pendiri: Iwan Sukmawan, SE
Ketua : Taufan Nugraha, S. Hut Alamat : Jl. Brigjend Katamso No.
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Summary Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mengapresiasi langkah cepat Polda
Metro Jaya dalam menangani penempatan ilegal 160 calon pekerja migran Indonesia (PMI)
ke Timur Tengah. Hal itu disampaikan langsung Kepala BP2MI Benny Rhamdani di depan
Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran dan jajarannya dalam konferensi pers di Command
Center BP2MI, Selasa (25/10/2022). "Alhamdulillah, saya ingin memberikan apresiasi kepada
jajaran Polda Metro Jaya, Polres Bekasi Metro, dan juga Polsek Bekasi, karena malam saat
penggerebekan dilakukan, koordinasi kami lakukan dan aparat Bapak Kapolda turun dengan
cepat, dan kami bersama sama melakukan penggerebekan," tutur Kepala BP2MI.
Penggerebekan oleh BP2MI, kata Benny, dilakukan pada 29 September 2022 pukul 22.55
WIB terkait adanya penampungan di salah satu Balai Latihan Kerja (BLK).

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) mengapresiasi langkah cepat Polda Metro Jaya
dalam menangani penempatan ilegal 160 calon pekerja migran Indonesia (PMI) ke Timur Tengah.Hal itu
disampaikan langsung Kepala BP2MI Benny Rhamdani di depan Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran dan
jajarannya dalam konferensi pers di Command Center BP2MI, Selasa (25/10/2022)."Alhamdulillah, saya
ingin memberikan apresiasi kepada jajaran Polda Metro Jaya, Polres Bekasi Metro, dan juga Polsek
Bekasi, karena malam saat penggerebekan dilakukan, koordinasi kami lakukan dan aparat Bapak Kapolda
turun dengan cepat, dan kami bersama sama melakukan penggerebekan," tutur Kepala BP2MI.
Penggerebekan oleh BP2MI, kata Benny, dilakukan pada 29 September 2022 pukul 22.55 WIB terkait
adanya penampungan di salah satu Balai Latihan Kerja (BLK). Langkah itu kemudian ditindak lanjuti
dengan meminta tambahan personel kepolisian untuk mendampingi tindakan itu. Adapun
penggerebekan terhadap BLK PT Zam Zam Perwita milik Saleh Alatas di Jatiranggon, Jatisampurna, Kota
Bekasi, didapatkan sebanyak 160 calon PMI. Terduga Saleh Alatas diketahui juga mengelola Perusahaan
Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) PT Assami Ananda Mandiri. BP2MI kemudian
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melimpahkan kasus dugaan penempatan ilegal PMI tersebut kepada Polres Metro Bekasi Kota, dan telah
dibuatkan laporan polisi. Informasi yang diperoleh BP2MI, penyidik Polres Metro Bekasi, telah memeriksa
beberapa calon PMI sebagai saksi, mewakili 160 korban penempatan ilegal. Benny melanjutkan, PT Zam
Zam Perwita berdasarkan keputusan Dirjen PPTK dan PKK Kementerian Ketenagakerjaan, saat ini dijatuhi
hukuman penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan PMI selama tiga
bulan, dan penetapan tunda pelayanan melalui Keputusan Kepala BP2MI. "Jadi di saat perusahaan
bersangkutan menjalani sanksi tidak boleh beroperasi, justru di saat itulah perusahaan melakukan
penampungan dan upaya penempatan secara tidak resmi. Menurut saya, ini adalah penghinaan terhadap
institusi negara dan pelecehan pada hukum bernegara," tegasnya. Selanjutnya, pada tangal 1 Oktober
2022, tim BP2MI memfasilitasi pemulangan para korban ke daerah asal. Dari 160 orang calon PMI, 37
orang dengan sukarela bersedia ikut dipulangkan ke daerah asal dan dibawa ke kantor BP2MI DKI
Jakarta.Sedangkan selebihnya diduga karena terdapat ancaman dan bujuk rayu dari sindikat dan calo,
mereka tidak bersedia ikut tim BP2MI dan masih berharap untuk diberangkatkan ke Arab Saudi.
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Summary Perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI) yang terbukti terlibat dalam
penempatan pekerja asal Indonesia secara ilegal akan diajukan rekomendasi dan pengusulan
pencabutan izin oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Dikutip dari
kantor berita Antara, Selasa (25/10), Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengatakan, pihaknya
berhasil menyelamatkan 160 calon pekerja migran Indonesia (PMI) yang akan
diberangkatkan secara ilegal ke Arab Saudi pada 29 September 2022. Menurut data BP2MI,
dalam dua tahun terakhir telah ditangani 80.099 PMI terkendala yang sebagian besar
ditempatkan secara ilegal. BP2MI juga menangani 3.060 PMI yang sakit dan kepulangan
1.459 jenazah PMI.

Perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI) yang terbukti terlibat dalam penempatan
pekerja asal Indonesia secara ilegal akan diajukan rekomendasi dan pengusulan pencabutan izin oleh
Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).Dikutip dari kantor berita Antara, Selasa (25/10),
Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengatakan, pihaknya berhasil menyelamatkan 160 calon pekerja
migran Indonesia (PMI) yang akan diberangkatkan secara ilegal ke Arab Saudi pada 29 September 2022.
Penempatan itu diduga dilakukan sebuah perusahaan penempatan di Bekasi, Jawa Barat.Benny
menjelaskan bahwa PT Zam Zam Perwita yang tempatnya dijadikan penampungan untuk 160 calon PMI
itu sebenarnya saat ini tengah mengalami sanksi penghentian sementara kegiatan usaha penempatan
PMI dari Kementerian Ketenagakerjaan selama tiga bulan sejak September 2022.Sanksi itu dikenakan
terkait pelanggaran atas Keputusan Menaker No. 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan
Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Pada Pengguna Perseorangan di Negara-negara Kawasan Timur
Tengah.Benny juga mengatakan, pihaknya mendorong kolaborasi semua pihak untuk melakukan
pencegahan dan penanganan penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI) secara nonprosedural.Menurut
data BP2MI, dalam dua tahun terakhir telah ditangani 80.099 PMI terkendala yang sebagian besar
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ditempatkan secara ilegal. BP2MI juga menangani 3.060 PMI yang sakit dan kepulangan 1.459 jenazah
PMI. "Sangat menyedihkan misalnya karena mereka sudah dinyatakan nonprosedural masuk ke negara
penempatan pasti memiliki risiko. Risiko hukum sudah pasti karena mereka akan dianggap masuk secara
ilegal," jelasnya.Risiko lain termasuk rentan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang,
eksploitasi, kekerasan fisik dan seksual serta tidak terpenuhinya hak pengupahan karena ketiadaan
perjanjian kerja resmi
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Summary BALIKPAPAN- Presiden Joko Widodo meninjau penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU)
Tahun 2022 bagi para pekerja yang juga merupakan peserta BPJS Ketenagakerjaan
(BPJAMSOSTEK) di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Pemerintah ingin memberikan
semuanya (pekerja), oleh sebab itu teman-temannya didorong untuk masuk menjadi peserta
BPJS Ketenagakerjaan, yang didahulukan yang masuk BPJS Ketenagakerjaan," jelas Presiden.
"Kenapa kita ambil dari BPJS Ketenagakerjaan? Karena datanya itu jelas kalau di BPJS
Ketenagakerjaan.

BALIKPAPAN - Presiden Joko Widodo meninjau penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahun 2022 bagi
para pekerja yang juga merupakan peserta BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) di Kota Balikpapan,
Kalimantan Timur.Saat berdialog dengan para penerima BSU, Jokowi menghimbau kepada seluruh
pekerja untuk memastikan diri terdaftar sebagai peserta BPJAMSOSTEK. Selasa, (25/10)."Kenapa kita
ambil dari BPJS Ketenagakerjaan? Karena datanya itu jelas kalau di BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah
ingin memberikan semuanya (pekerja), oleh sebab itu teman-temannya didorong untuk masuk menjadi
peserta BPJS Ketenagakerjaan, yang didahulukan yang masuk BPJS Ketenagakerjaan," jelas
Presiden.Kehadiran Presiden didampingi oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Direktur Utama
BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo, ingin memastikan bahwa bantuan yang diberikan pemerintah
tersebut telah diterima dan digunakan oleh para pekerja untuk memenuhi kebutuhan pokok
mereka."Kita kembali menyampaikan Bantuan Subsidi Upah dan juga BLT BBM, dan sampai hari ini BLT
BBM telah tersalur 99,7%, hampir selesai, ini tinggal menyisir yang belum-belum. Kemudian untuk
Bantuan Subsidi Upah sudah tersalurkan 72%, sisanya terus akan kita kebut, kita harapkan dengan
bantuan ini komsumsi masyarakat bisa terjaga, daya beli terjaga, sehingga akan mempengaruhi growth
pertumbuhan ekonomi negara kita," ungkap Jokowi.Selanjutnya Anggoro Eko Cahyo mengucapkan
terima kasih atas kepercayaan pemerintah yang kembali menunjuk BPJAMSOSTEK sebagai mitra
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penyedia data calon penerima BSU sejak tahun 2020. Lebih jauh, pihaknya menjelaskan bahwa untuk
wilayah Kalimantan Timur total peserta aktif BPJAMSOSTEK mencapai 572 ribu. Dari jumlah tersebut 83
persen atau 475 ribu peserta memenuhi kriteria dan 251 ribu di antaranya telah menerima BSU."Secara
nasional hingga saat ini kami telah menyerahkan sebanyak 15,6 juta data kepada Kemnaker. Data ini kami
serahkan secara bertahap sejak bulan september karena mengedepankan kehati-hatian dan keakuratan.
BPJAMSOSTEK terus berkomitmen untuk mendukung pemerintah dalam mencapai target penyaluran
BSU,"terang Anggoro.Seperti yang diketahui bahwa sesuai Permenaker nomor 10 tahun 2022, salah satu
kriteria penerima BSU adalah pekerja yang menjadi peserta aktif BPJAMSOSTEK. Sehingga dapat
dikatakan bahwa program ini merupakan bentuk penghargaan dari pemerintah bagi pemberi kerja yang
telah mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta BPJAMSOSTEK.Anggoro mengingatkan kepada para
pekerja untuk berhati-hati dan tidak mudah percaya terhadap segala bentuk permintaan data pribadi
yang mengatasnamakan BPJAMSOSTEK maupun BSU. Bagi pekerja yang ingin mengetahui apakah dirinya
layak sebagai calon penerima BSU, dapat dilakukan dengan mengakses kanal resmi melalui
bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id.Selain manfaat tambahan seperti BSU, dengan menjadi peserta
BPJAMSOSTEK, tentu pekerja akan lebih produktif karena terlindungi oleh 5 program jaminan sosial
ketenagakerjaan yang mampu memberikan rasa aman dari risiko kecelakaan kerja, kematian serta
memiliki hari tua yang sejahtera."Semoga tujuan diselenggarakannya BSU ini dapat dirasakan
manfaatnya oleh seluruh pekerja Indonesia, dan seperti yang disampaikan Pak Presiden Jokowi barusan,
kita mendorong kepada seluruh pemberi kerja untuk memastikan para pekerjanya terlindungi jaminan
sosial ketenagakerjaan, serta tertib dalam melaporkan besaran upah dan pembayaran iuran. Sehingga
apabila nantinya ada program lanjutan dari pemerintah, para pekerjanya bisa mendapatkan bantuan
subsidi upah atau bantuan lainnya yang berdasarkan data kepesertaan BPJAMSOSTEK," pungkas
Anggoro.Sementara itu ditempat yang terpisah, Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK)
Kantor Wilayah Sumbagsel Eko Purnomo menambahkan bahwa penyaluran BSU tersebut sebagai bentuk
hadirnya negara di tengah pekerja."Ini merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah kepada seluruh
pekerja Indonesia, semoga BSU ini bisa bermanfaat kepada seluruh pekerja," ucapnya."Selain itu, negara
juga hadir di tengah masyarakat melalui program BPJAMSOSTEK. Dimana diharapkan melalui program
BPJAMSOSTEK seluruh pekerja Indonesia baik formal maupun informal bisa dapat terlindungi,"
lanjutnya.Terakhir, Eko Purnomo menjelaskan bahwa menjelaskan bahwa BPJS Ketenagakerjaan
memiliki 5 program, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua
(JHT), Jaminan Pensiun (JP) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). "Jadi tunggu apalagi, mari
bergabung menjadi peserta BPJAMSOSTEK," tutupnya.
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Summary negara anggota ASEAN menyiapkan dokumen panduan untuk membangun tenaga kerja yang
tangguh pasca pandemic covid-19. Hal ini tertuang dalam deklarasi dalam pertemuan
Pejabat Tingkat Senior Bidang Ketenagakerjaan ASEAN (Senior Labour Officials Meeting /
SLOM) di Filipina, Senin, 24 Oktober 2022 kemarin. "Dekalarasi tertuang dalam deklarasi
ASEAN tentang mempromosikan daya saing, ketahanan, dan ketangkasan pekerja untuk
masa depan kerja", kata Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker),
Anwar Sanusi dalam rilisnya, Selasa, 25 Oktober 2022. Menurut Sekjen Anwar Sanusi,
deklarasi tersebut menyerukan pengembangan dokumen panduan bagi negara-negara
anggota ASEAN dalam menangani situasi dan tantangan akibat pandemi, dan transformasi
kerja melalui digitalisasi di tingkat nasional maupun regional.

negara anggota ASEAN menyiapkan dokumen panduan untuk membangun tenaga kerja yang tangguh
pasca pandemic covid-19. Hal ini tertuang dalam deklarasi dalam pertemuan Pejabat Tingkat Senior
Bidang Ketenagakerjaan ASEAN (Senior Labour Officials Meeting / SLOM) di Filipina, Senin, 24 Oktober
2022 kemarin. "Dekalarasi tertuang dalam deklarasi ASEAN tentang mempromosikan daya saing,
ketahanan, dan ketangkasan pekerja untuk masa depan kerja", kata Sekretaris Jenderal Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker), Anwar Sanusi dalam rilisnya, Selasa, 25 Oktober 2022. Menurut Sekjen
Anwar Sanusi, deklarasi tersebut menyerukan pengembangan dokumen panduan bagi negara-negara
anggota ASEAN dalam menangani situasi dan tantangan akibat pandemi, dan transformasi kerja melalui
digitalisasi di tingkat nasional maupun regional. Bahkan, lanjut Anwar Sanusi, Indonesia telah
menindaklanjuti deklarasi tersebut melalui tindakan nyata. Di antaranya adalah mengembangkan
dokumen panduan pelaksanaan deklarasi ASEAN tentang mempromosikan daya saing, ketahanan, dan
ketangkasan pekerja untuk masa depan pekerjaan. "Catatan konsep dokumen panduan ini disahkan oleh
negara-negara anggota ASEAN pada 13 September 2022", ujarnya.

239

Title

[Berita]Polda Metro Jaya dan BP2MI Gagalkan 160 Calon PMI
Ilegal ke Timur Tengah

Author

Copyright

Media

Creacorridor.com

Reporter

Date

25 October 2022

Tone

Link

http://www.creacorridor.com/2022/10/beritapolda-metro-jaya-dan-bp2mi-gagalkan-160calon-pmi-ilegal-ke-timur-tengah.html

Positive

Summary creacorridor.com- Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) bersama Polda
Metro Jaya berhasil menyelamatkan sebanyak 160 Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)
korban penempatan ilegal ke Timur Tengah. Dalam konferensi pers yang di Command Center
BP2MI, Selasa (25/10/2022), Kepala BP2MI Benny Rhamdhani memuji reaksi cepat Polda
Metro Jaya tangani penempatan Ilegal PMI. Atas hal tersebut, Benny menyatakan
apresiasinya kepada Polda Metro Jaya beserta jajaran. "Alhamdulillah, saya ingin
memberikan apresiasi kepada jajaran Polda Metro Jaya, Polres Bekasi Metro, dan juga Polsek
Bekasi, karena malam saat penggerebekan dilakukan, koordinasi kami lakukan dan aparat
Bapak Kapolda turun dengan cepat, dan kami bersama sama melakukan penggerebekan,"
ucap Kepala BP2MI.

creacorridor.com - Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) bersama Polda Metro Jaya
berhasil menyelamatkan sebanyak 160 Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) korban penempatan ilegal
ke Timur Tengah. Dalam konferensi pers yang di Command Center BP2MI, Selasa (25/10/2022), Kepala
BP2MI Benny Rhamdhani memuji reaksi cepat Polda Metro Jaya tangani penempatan Ilegal PMI. Benny
memaparkan penggerebekan bermula saat diterima informasi olehnya pada 29 September 2022 pukul
22.55 WIB, terkait adanya penampungan. Selanjutnya, Benny bergerak cepat untuk meminta tambahan
pasukan kepolisian dari BP2MI untuk mendampingi. Dari hasil penggerebekan tersebut, ditemukan
sebanyak 160 CPMI ditampung di salah satu Balai Latihan Kerja (BLK) milik PT. Zam Zam Perwita,
Kecamatan Jati Sampurna, Bekasi. Diketahui, pengelola BLK tersebut diduga adalah Saleh Alatas, yang
juga mengelola Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) PT. Assami Ananda Mandiri.
BP2MI kemudian melimpahkan kasus dugaan penempatan ilegal PMI tersebut kepada Polres Metro
Bekasi Kota, dan telah dibuatkan laporan polisi. Informasi yang diperoleh BP2MI, penyidik Polres Metro
Bekasi, telah memeriksa beberapa CPMI sebagai saksi, mewakili 160 korban penempatan ilegal. Benny
240

melanjutkan, PT Zam Zam Perwita berdasarkan keputusan Dirjen PPTK dan PKK Kementerian
Ketenagakerjaan, saat ini dijatuhi hukuman penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan
usaha penempatan PMI selama tiga bulan, dan penetapan tunda pelayanan melalui Keputusan Kepala
BP2MI. "Jadi di saat perusahaan bersangkutan menjalani sanksi tidak boleh beroperasi, justru di saat
itulah perusahaan melakukan penampungan dan upaya penempatan secara tidak resmi. Menurut saya,
ini adalah penghinaan terhadap institusi negara dan pelecehan pada hukum bernegara," ujar Benny
dalam keterangan tertulisnya. Selanjutnya, pada tangal 1 Oktober 2022, tim BP2MI melakukan
pemulangan para korban ke daerah asal. Dari 160 orang CPMI, 37 orang dengan sukarela bersedia ikut
dipulangkan ke daerah asal, sedangkan selebihnya diduga karena terdapat ancaman dan bujuk rayu dari
sindikat dan calo, mereka tidak bersedia ikut Tim BP2MI dan masih berharap untuk diberangkatkan ke
Arab Saudi. 37 CPMI tersebut dibawa ke kantor BP3MI DKI Jakarta. Namun, upaya penempatan ilegal
terus berlanjut. Pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2022, Tim BP2MI berhasil mendapati PT. Zam Zam
Parwita yang akan memberangkatkan paca CPMI ke Arab Saudi. Selanjutnya ke 18 CPMI tersebut dibawa
menuju Shelter BP3MI DKI Jakarta untuk diberikan perlindungan. "Berdasarkan kejadian pencegahan di
Bandara tersebut, maka keesokan harinya pada 5 Oktober 2022, Tim BP2MI menuju ke BLK PT. Zam Zam
Perwita untuk mengamankan para CPMI yang masih berada di sana. Adapun tim berhasil mengamankan
89 CPMI dan membawa mereka ke Shelter BP3MI DKI Jakarta untuk didata dan diberikan perlindungan,"
tutur Benny. Saat ini, seluruh CPMI yang berada di Shelter BP3MI DKI Jakarta telah dipulangkan ke daerah
asal. Proses penanganan kasus oleh pihak Polres Metro Bekasi Kota juga telah masuk pada tahap
penyidikan. Atas hal tersebut, Benny menyatakan apresiasinya kepada Polda Metro Jaya beserta jajaran.
"Alhamdulillah, saya ingin memberikan apresiasi kepada jajaran Polda Metro Jaya, Polres Bekasi Metro,
dan juga Polsek Bekasi, karena malam saat penggerebekan dilakukan, koordinasi kami lakukan dan aparat
Bapak Kapolda turun dengan cepat, dan kami bersama sama melakukan penggerebekan," ucap Kepala
BP2MI. Sementara itu, Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Fadil Imran, menjelaskan terkait dengan keterlibatan
PT. Zam Zam Perwita, pihaknya telah menaikkan ke tahap penyidikan. Oleh karena itu, apabila telah naik
ke tahap penyidikan, penempatan secara ilegal telah terjadi dan tinggal menemukan tersangkanya.
"Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama, saya sudah perintahkan Kasubdit Renakta (Remaja,
Anak, dan Wanita) yang salah satu fungsi dan tugasnya adalah melakukan penyidikan tindak pidana
penempatan pekerja migran secara ilegal bisa segera dituntaskan. Kita tidak main-main, kita serius dalam
hal ini," tegas Fadil. Fadil juga menyatakan ketegasannya atas penegakan hukum kepada P3MI terkait.
"Tersangka yang terlibat dalam penempatan secara ilegal di PT. Zam Zam Perwita, saya kira kita akan
kejar bukan hanya penempatan ilegal, tapi juga tindak pidana yang menyertainya. Misalnya kalau ada di
dalamnya transaksi keuangan yang menurut kita diperoleh dari hasil kejahatan, tentu akan kita kenakan
pasal pencucian uang," pungkasnya.
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Summary "Data sudah ada di PT Pos Indonesia sedang dalam proses cleansing, dan dana sudah
disalurkan ke masing-masing PT Pos masing-masing daerah dan akan disalurkan Insyaallah
pada 2 hari ke depan," ujar Ida dalam keterangan resmi, Selasa (25/10). Pada kesempatan
yang sama Ida juga menyampaikan bahwa penyaluran BSU bagi mereka yang tidak memiliki
bank himbara akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia. Ida membeberkan untuk penyaluran
BSU tahap selanjutnya atau BSU tahap 7 akan disalurkan pada 2 hari ke depan melalui PT Pos
masing-masing setiap daerah. "Jadi dengan demikian kami berharap, dalam waktu yang tidak
lama semuanya akan selesai tersalurkan baik yang melalui bank Himbara maupun melalui PT
Pos Indonesia," jelas dia.

Liputan6.com, Jakarta Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, bersama Presiden, Joko Widodo (Jokowi),
meninjau pekerja penerima bantuan pemerintah berupa subsidi gaji/upah atau BSU yang ada di Kota
Balikpapan, Kalimantan Timur pada Selasa (25/10). Jokowi mengatakan dirinya sangat berharap melalui
program BSU 2022 dan bantuan pemerintah lainnya membuat konsumsi dan daya beli masyarakat
supaya tetap terjaga.Pada kesempatan yang sama Ida juga menyampaikan bahwa penyaluran BSU bagi
mereka yang tidak memiliki bank himbara akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia. Untuk total
penyaluran BSU hingga tahap ke VI sudah sebanyak 71,64 persen. Ida membeberkan untuk penyaluran
BSU tahap selanjutnya atau BSU tahap 7 akan disalurkan pada 2 hari ke depan melalui PT Pos masingmasing setiap daerah. "Data sudah ada di PT Pos Indonesia sedang dalam proses cleansing, dan dana
sudah disalurkan ke masing-masing PT Pos masing-masing daerah dan akan disalurkan Insyaallah pada 2
hari ke depan," ujar Ida dalam keterangan resmi, Selasa (25/10). "Jadi dengan demikian kami berharap,
dalam waktu yang tidak lama semuanya akan selesai tersalurkan baik yang melalui bank Himbara maupun
melalui PT Pos Indonesia," jelas dia. Lebih lanjut, dia menerangkan bahwa khusus untuk jumlah calon
penerima BSU di Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 393. 819 orang. Dari jumlah tersebut, BSU yang
sudah disalurkan sampai dengan tahap VI sebanyak 251. 300 orang atau 63,81 persen.Bantuan Subsidi
Upah (BSU) terus dipercepat, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menargetkan penyaluran BSU bisa
selesai pada akhir Oktober 2022. Hingga kini baru sampai tahap 6, rencananya penyaluran BSU tahap 7
akan dilakukan setelah tahap 6 selesai. Diketahui saat ini penyaluran tahap 6 masih dilakukan. Penyaluran
tahap 6 ditujukan bagi penerima BSU 2022 yang memiliki rekening di Bank Himbara. Sedangkan untuk
tahap 7 penyaluran melalui kantor PT Pos Indonesia. "Sejatinya penyaluran tahap 6 akan dilakukan
melalui PT Pos Indonesia. Namun setelah dilakukan perbaikan data, sejumlah calon penerima BSU dapat
menyampaikan data rekeningnya yang aktif di Bank Himbara. Sehingga, penyaluran BSU tahap 6 masih
diperuntukkan bagi mereka yang telah memiliki rekening di Bank Himbara," jelas Menaker, dalam
keterangan resmi Biro Komunikasi Kemnaker, Selasa (25/10/2022). Adapun dalam tahap 6 tersebut
masih dalam proses penyaluran kepada 776. 556 orang. Artinya, secara keseluruhan BSU tahap I sampai
dengan 6 tersalurkan kepada 9.209.089 orang (71,64 persen). Sementara itu, data calon penerima BSU
yang disalurkan oleh PT Pos Indonesia akan disalurkan pada tahap 7, setelah penyaluran BSU melalui
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Bank Himbara terselesaikan semuanya. Menaker berharap penyaluran BSU 2022 bisa selesai pada akhir
Oktober 2022. Sedangkan masyarakat yang merasa sudah ditetapkan sebagai calon penerima BSU,
namun belum ditetapkan sebagai penerima diharapkan untuk terus memantau status penyaluran di akun
SIAPKerja atau laman web bsu.kemnaker.go.id. "Silahkan cek melalui akun SIAPKerja. Di situ yang eligible
atau eligible tapi tidak memenuhi syarat karena sudah menerima bantuan lain, tidak punya nomor
rekening (Bank Himbara), itu bisa dicek," jelas Menaker.Cara cek penerima BSU bisa dilakukan dengan
mudah melalui laman resmi Kemnaker, berikut cara mudahnya: 1. Kunjungi website kemnaker.go.id 2.
Daftar Akun. Apabila belum memiliki akun, maka anda harus melakukan pendaftaran. Lengkapi
pendaftaran akun. Aktivasi akun dengan menggunakan kode OTP yang akan dikirimkan ke nomor
handphone anda. 3. Masuk. Login ke dalam akun anda. 4. Lengkapi Profil. Lengkapi profil biodata diri
anda berupa foto profil, tentang Anda, status pernikahan dan tipe lokasi. 5. Cek Notifikasi. Selanjutnya
anda akan mendapatkan notifikasi berupa 3 tahapan penerima BSU, yaitu: - Tahap 1. Calon Terdaftar
Anda akan mendapatkan notifikasi apabila telah terdaftar sebagai calon penerima Bantuan Subsidi Upah
(BSU) sesuai dengan tahapan penyerahan data calon penerima BSU dari BPJS Ketenagakerjaan kepada
Kementerian Ketenagakerjaan. - Tahap 2. Penetapan Ditetapkan Anda akan mendapatkan notifikasi
apabila telah ditetapkan sebagai penerima Bantuan Subsidi Upah. - Tahap 3. Penyaluran Anda akan
mendapatkan notifikasi apabila dana Bantuan Subsidi Upah telah tersalurkan ke rekening Bank Himbara
(Mandiri, BRI, BNI, BTN) atau Bank Syariah Indonesia (khusus untuk Anda yang bekerja di wilayah Aceh).
Penyaluran melalui PT. Pos Indonesia akan disampaikan melalui surat pemberitahuan kepada penerima
BSU sebagai dasar pencairan dana BSU. Mohon dapat berhati-hati terhadap informasi terkait Bantuan
Subsidi Upah diluar web resmi Kementerian Ketenagakerjaan. Informasi resmi tentang Bantuan Subsidi
Upah hanya ada di web bsu.kemnaker.go.id Pengecekan secara resmi hanya dapat dilakukan melalui
siapkerja.kemnaker.go.id dan hanya dapat diakses oleh yang bersangkutan. Data calon penerima
Bantuan Subsidi Upah berasal dari BPJS Ketenagakerjaan. Lebih lanjut mengenai informasi kriteria,
mekanisme dan tata cara BSU 2022 dapat dilihat pada Permenaker No. 10 Tahun 2022.tahap
sebelumnya, syarat penerima BSU tahap VII adalah sebagai berikut : - Peserta aktif program jaminan
sosial BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan Juli 2022. - Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan
kepemilikan NIK. - Memiliki gaji/upah paling banyak sebesar Rp3,5 juta. Sementara bagi Pekerja/Buruh
yang bekerja di wilayah dengan upah minimum provinsi atau kabupaten/kota lebih besar dari Rp3,5 juta,
maka persyaratan gaji/upah tersebut menjadi paling banyak sebesar Upah Minimum Kabupaten/Kota
atau Provinsi dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan penuh. - BSU diprioritaskan bagi pekerja/buruh yang
belum menerima program Kartu Prakerja, Program Keluarga Harapan, atau Banpres Produktif untuk
Usaha Mikro pada tahun berjalan. - Bukan PNS dan TNI/POLRI.
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Summary Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) bersama Polda Metro Jaya berhasil
menyelamatkan sebanyak 160 Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) korban penempatan
ilegal ke Timur Tengah. Dalam konferensi pers yang di Command Center BP2MI, Selasa
(25/10/2022), Kepala BP2MI Benny Rhamdhani memuji reaksi cepat Polda Metro Jaya
tangani penempatan Ilegal PMI. Atas hal tersebut, Benny menyatakan apresiasinya kepada
Polda Metro Jaya beserta jajaran. "Alhamdulillah, saya ingin memberikan apresiasi kepada
jajaran Polda Metro Jaya, Polres Bekasi Metro, dan juga Polsek Bekasi, karena malam saat
penggerebekan dilakukan, koordinasi kami lakukan dan aparat Bapak Kapolda turun dengan
cepat, dan kami bersama sama melakukan penggerebekan," ucap Kepala BP2MI.

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) bersama Polda Metro Jaya berhasil
menyelamatkan sebanyak 160 Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) korban penempatan ilegal ke
Timur Tengah.Dalam konferensi pers yang di Command Center BP2MI, Selasa (25/10/2022), Kepala
BP2MI Benny Rhamdhani memuji reaksi cepat Polda Metro Jaya tangani penempatan Ilegal PMI.Benny
memaparkan penggerebekan bermula saat diterima informasi olehnya pada 29 September 2022 pukul
22.55 WIB, terkait adanya penampungan. Selanjutnya, Benny bergerak cepat untuk meminta tambahan
pasukan kepolisian dari BP2MI untuk mendampingi.Dari hasil penggerebekan tersebut, ditemukan
sebanyak 160 CPMI ditampung di salah satu Balai Latihan Kerja (BLK) milik PT. Zam Zam Perwita,
Kecamatan Jati Sampurna, Bekasi. Diketahui, pengelola BLK tersebut diduga adalah Saleh Alatas, yang
juga mengelola Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) PT. Assami Ananda
Mandiri.BP2MI kemudian melimpahkan kasus dugaan penempatan ilegal PMI tersebut kepada Polres
Metro Bekasi Kota, dan telah dibuatkan laporan polisi. Informasi yang diperoleh BP2MI, penyidik Polres
Metro Bekasi, telah memeriksa beberapa CPMI sebagai saksi, mewakili 160 korban penempatan
ilegal.Benny melanjutkan, PT Zam Zam Perwita berdasarkan keputusan Dirjen PPTK dan PKK Kementerian
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Ketenagakerjaan, saat ini dijatuhi hukuman penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan
usaha penempatan PMI selama tiga bulan, dan penetapan tunda pelayanan melalui Keputusan Kepala
BP2MI."Jadi di saat perusahaan bersangkutan menjalani sanksi tidak boleh beroperasi, justru di saat
itulah perusahaan melakukan penampungan dan upaya penempatan secara tidak resmi. Menurut saya,
ini adalah penghinaan terhadap institusi negara dan pelecehan pada hukum bernegara," ujar Benny
dalam keterangan tertulisnya.Selanjutnya, pada tangal 1 Oktober 2022, tim BP2MI melakukan
pemulangan para korban ke daerah asal. Dari 160 orang CPMI, 37 orang dengan sukarela bersedia ikut
dipulangkan ke daerah asal, sedangkan selebihnya diduga karena terdapat ancaman dan bujuk rayu dari
sindikat dan calo, mereka tidak bersedia ikut Tim BP2MI dan masih berharap untuk diberangkatkan ke
Arab Saudi. 37 CPMI tersebut dibawa ke kantor BP3MI DKI Jakarta.Namun, upaya penempatan ilegal
terus berlanjut. Pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2022, Tim BP2MI berhasil mendapati PT. Zam Zam
Parwita yang akan memberangkatkan paca CPMI ke Arab Saudi. Selanjutnya ke 18 CPMI tersebut dibawa
menuju Shelter BP3MI DKI Jakarta untuk diberikan perlindungan."Berdasarkan kejadian pencegahan di
Bandara tersebut, maka keesokan harinya pada 5 Oktober 2022, Tim BP2MI menuju ke BLK PT. Zam Zam
Perwita untuk mengamankan para CPMI yang masih berada di sana. Adapun tim berhasil mengamankan
89 CPMI dan membawa mereka ke Shelter BP3MI DKI Jakarta untuk didata dan diberikan perlindungan,"
tutur Benny.Saat ini, seluruh CPMI yang berada di Shelter BP3MI DKI Jakarta telah dipulangkan ke daerah
asal. Proses penanganan kasus oleh pihak Polres Metro Bekasi Kota juga telah masuk pada tahap
penyidikan.Atas hal tersebut, Benny menyatakan apresiasinya kepada Polda Metro Jaya beserta jajaran.
"Alhamdulillah, saya ingin memberikan apresiasi kepada jajaran Polda Metro Jaya, Polres Bekasi Metro,
dan juga Polsek Bekasi, karena malam saat penggerebekan dilakukan, koordinasi kami lakukan dan aparat
Bapak Kapolda turun dengan cepat, dan kami bersama sama melakukan penggerebekan," ucap Kepala
BP2MI.Sementara itu, Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Fadil Imran, menjelaskan terkait dengan keterlibatan
PT. Zam Zam Perwita, pihaknya telah menaikkan ke tahap penyidikan. Oleh karena itu, apabila telah naik
ke tahap penyidikan, penempatan secara ilegal telah terjadi dan tinggal menemukan
tersangkanya."Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama, saya sudah perintahkan Kasubdit Renakta
(Remaja, Anak, dan Wanita) yang salah satu fungsi dan tugasnya adalah melakukan penyidikan tindak
pidana penempatan pekerja migran secara ilegal bisa segera dituntaskan. Kita tidak main-main, kita
serius dalam hal ini," tegas Fadil.Fadil juga menyatakan ketegasannya atas penegakan hukum kepada
P3MI terkait. "Tersangka yang terlibat dalam penempatan secara ilegal di PT. Zam Zam Perwita, saya kira
kita akan kejar bukan hanya penempatan ilegal, tapi juga tindak pidana yang menyertainya. Misalnya
kalau ada di dalamnya transaksi keuangan yang menurut kita diperoleh dari hasil kejahatan, tentu akan
kita kenakan pasal pencucian uang," pungkasnya.
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Summary Seusai mengunjungi Pasar Klandasan Balikpapan, Presiden RI Joko Widodo menuju kantor
PT Pos Indonesia cabang Balikpapan Jalan Jenderal Sudirman Klandasan untuk membagikan
bantuan langsung tunai (BLT). Dua program BLT yang akan dibagikan Presiden Joko Widodo
yakni Bantuan Subsidi Upah (BSU) untuk pekerja tertentu dari Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker) dan BLT BBM untuk warga kurang mampu dari Kementerian Sosial (Kemensos).
"Sampai hari ini, BLT BBM telah tersalurkan 99,7 persen," ucap Jokowi saat memberikan
keterangan pers di halaman kantor PT Pos Indonesia cabang Balikpapan, Klandasan, Selasa
(25/10/2022). Untuk BLT BSU pekerja, Jokowi katakan, sudah diserap 72 persen dari total
penerima.

Seusai mengunjungi Pasar Klandasan Balikpapan, Presiden RI Joko Widodo menuju kantor PT Pos
Indonesia cabang Balikpapan Jalan Jenderal Sudirman Klandasan untuk membagikan bantuan langsung
tunai (BLT).Dua program BLT yang akan dibagikan Presiden Joko Widodo yakni Bantuan Subsidi Upah
(BSU) untuk pekerja tertentu dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dan BLT BBM untuk warga
kurang mampu dari Kementerian Sosial (Kemensos)."Sampai hari ini, BLT BBM telah tersalurkan 99,7
persen," ucap Jokowi saat memberikan keterangan pers di halaman kantor PT Pos Indonesia cabang
Balikpapan, Klandasan, Selasa (25/10/2022).Untuk BLT BSU pekerja, Jokowi katakan, sudah diserap 72
persen dari total penerima."Kami harapkan dengan bantuan ini konsumsi masyarakat bisa terjaga daya
beli terjaga sehingga ini akan mempengaruhi grow pertumbuhan ekonomi yang baik di negara kita,"
katanya.Menurutnya, bantuan yang belum terserap lantaran medan penerima bantuan sulit dijangkau,
sehingga diperlukan waktu. "Ya ini yang sedikit yang belum tersalurkan karena memang medannya sulit,"
katanya.Dikatakan Jokowi bantuan itu tidak sepenuhnya untuk menekan inflasi, mengingat persoalan
inflasi dikendalikan oleh Bank Indonesia (BI)."Inflasi itu dikendalikan oleh BI dengan menaikan suku bunga
itu kewenangan BI, tapi kita pemerintah dengan gubernur, bupati dan wali kota juga bergerak dengan
ongkos transportasi barang-barang yang mengalami kenaikan itu ditutup dari APBD itu juga akan
mengurangi kenaikan harga barang dan jasa," Jelasnya.Menurutnya, bisa diambil dari belanja tidak
terduga serta 2 persen dari dana transfer umum."Semuanya sudah tahu provinsi kabupaten dan kota
tadi," tutupnya.Sementara itu, Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, realisasi
penyaluran BSU mencapai 71,64 persen dari total 12,8 juta pekerja yang dianggap laik menerima. Atau,
Rp5,5 triliun dari total Rp8,8 triliun yang dialokasikan.Sisanya tidak memiliki tabungan rekening bank yang
tergabung dalam Himpunan Bank Negara (Himbara). Sehingga penyaluran bantuan melalui jaringan PT
Pos Indonesia.Adapun para penerima BSU tersebut bukan anggota TNI, Polri maupun ASN. Dan, bukan
penerima bantuan program pemerintah lainnya seperti Program Keluarga Harapan dan lainnya.
Sementara bantuan yang diterima masing-masing Rp600 ribu. Dan yang terpenting, para penerima
merupakan peserta BP Jamsostek yang aktif hingga Juli 2022," tutupnya. #Thina/ADV/Diskominfo
Kalimantan TimurPost Views: 8
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Summary Bisnis.com, JAKARTA- Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan Asosiasi
Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) sepakat meminta Kementerian
Ketenagakerjaan menindak tegas sindikat pelaku perdagangan orang melalui skema
penempatan pekerja migran ilegal.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan Asosiasi Perusahaan
Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) sepakat meminta Kementerian Ketenagakerjaan menindak tegas
sindikat pelaku perdagangan orang melalui skema penempatan pekerja migran ilegal.Kepala BP2MI
Benny Rhamdani mengusulkan agar perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia (P3MI) dan
sindikatnya yang melakukan penempatan secara nonprosedural dicabut izinnya. "Kami selalu konsisten
kalau sudah TPPO [tindak pidana perdagangan orang] kami usulannya pasti pencabutan izin usaha, tetapi
pencabutan izin yang kami usulkan, banyak turun dari Kemenaker adalah 3 bulan sanksinya," ujarnya saat
ditemui di kantor BP2MI, Jakarta, Selasa (25/10/2022).Sebagai contoh, PT Zam Zam Perwita, terduga
pelaku penempatan ilegal yang melakukan aksinya saat dalam masa hukuman penghentian sementara
kegiatan penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) selama 3 bulan sejak 6 September
2022.Kementerian Ketengakerjaan mengeluarkan surat keputusan penghentian bagi PT Zam Zamn
Perwita terkait pelanggaran atas Keputusan Menaker No. 260/2015 tentang Penghentian dan Pelarangan
Penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada Pengguna Perseorangan di Negara-negara Kawasan Timur
Tengah."Harusnya Kemenaker juga berani tegas, kalau BP2MI punya kewenangan rekomendasi. Kami
enggak main-main dengan rekomendasi, kalau kami usulkan cabut, ya cabut, biar ada efek jera," papar
Benny.Bahkan, Benny menginginkan Kemenaker dapat mencatat nama-nama dalam perusahaan
penempatan yang melakukan TPPO. Nantinya, mereka semua masuk dalam daftar hitam agar tidak
kembali membuat perusahaan dan melakukan TPPO.Sejak kepemimpinan Benny, dalam 2 tahun terakhir
setidaknya ada lebih dari 40 P3MI yang diusulkan untuk dilakukan pencabutan surat izin usaha
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perdagangan (SIUP).Lebih lanjut, Benny mengingatkan bahwa pencegahan TPPO bukan hanya tugas
BP2MI, melainkan 24 kementerian/lembaga lainnya sesuai dengan Peraturan Presiden No. 22/2021
tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO.Senada, Ketua Apjati Ayub Basalamah menilai
masih banyaknya penempatan PMI secara ilegal akibat tidak adanya penegakan hukum yang kuat, baik
bagi pelaku individu maupun P3MI."Pelaku kalau akan atau sudah melakukan TPPO harusnya dikenakan
pidana. Hanya sanksinya skorsing 3 bulan, orang diskorsing 3 bulan enggak masalah. Tidak ada
pencabutan SIUP, itu lemah hukumnya," ujarnya.Ayub menegaskan bahwa butuh kekuatan besar dalam
melawan para sindikat TPPO khususnya penempatan PMI ilegal. Pasalnya, para sindikat itu pun
dibentengi oleh para oknum yang berkuasa.Dia juga berharap kementerian/lembaga terkait tidak
menganggap remeh penempatan PMI nonprosedural atau ilegal karena memiliki perputaran uang yang
sangat besar. Dengan julukan pahlawan devisa negara, setidaknya PMI menyumbang lebih dari Rp150
triliun per tahunnya kepada negara."Bahkan kalau perlu, kalau ketahuan, bukan hanya dicabut SIUP-nya,
tetapi disita gedungnya, cek rekeningnya uangnya berapa, ada pencucian uang atau tidak," tegas
Ayub.Sementara itu, Kapolda Metro Jaya Mohammad Fadil Imran menegaskan bahwa pihaknya akan
membantu BP2MI dalam melakukan pencegahan TPPO."Insya Allah Pak Kepala BP2MI, kami Polda Metro
Jaya akan back up, kami akan turunkan anggota. Dengan Kasubdit seorang perempuan semoga akan jauh
lebih efektif," ujarnya dalam konferensi pers penyelamatan 160 calon PMI di kantor BP2MI, Selasa
(25/10/2022).Tidak hanya pencegahan penempatan, Fadil mengungkapkan, pihaknya juga akan
mengusut tindak pidana lainnya seperti transaksi keuangan pada P3MI terduga TPPO.Sebelumnya,
Presiden Joko Widodo menargetkan penghapusan pengiriman pekerja migran Indonesia melalui jalur
ilegal guna menjamin keselamatan pekerja tersebut. Target itu harus direalisasikan Kementerian
Ketenagakerjaan dan BP2MI guna mengurangi adanya pekerja migran melalui jalur ilegal.Khusus kepada
BP2MI, Jokowi mengatakan, telah menugaskan lembaga itu sejak 2,5 tahun agar memangkas bahkan
menghilangkan PMI ilegal."Semua pekerja migran kita harus tercatat, harus terpantau, harus bisa dilihat
di mana dia bekerja, karena ini menyangkut perlindungan, menyangkut keselamatan kita semuanya,"
katanya seperti dikutip dari laman Sekretariat Kabinet, Senin (17/10/2022).Pada hari ini, BP2MI
melaporkan telah melakukan penyelamatan kepada 160 calon PMI yang akan ditempatkan secara ilegal
ke Timur Tengah dan 33 CPMI di Batam. Pekan lalu, Kemenaker juga telah menggagalkan keberangkatan
38 calon PMI di Bandara Soekarno Hatta yang akan menuju ke Timur Tengah. Bergabung dan dapatkan
analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.
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Summary Pemerintah ingin memberikan semuanya (pekerja), oleh sebab itu teman-temannya
didorong untuk masuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, yang didahulukan yang
masuk BPJS Ketenagakerjaan," jelas Presiden. "Kenapa kita ambil dari BPJS Ketenagakerjaan?
Karena datanya itu jelas kalau di BPJS Ketenagakerjaan. Kehadiran Presiden didampingi oleh
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Direktur Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko
Cahyo, ingin memastikan bahwa bantuan yang diberikan pemerintah tersebut telah diterima
dan digunakan oleh para pekerja untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka.

Saat berdialog dengan para penerima BSU, Jokowi menghimbau kepada seluruh pekerja untuk
memastikan diri terdaftar sebagai peserta BPJAMSOSTEK. Selasa, (25/10). "Kenapa kita ambil dari BPJS
Ketenagakerjaan? Karena datanya itu jelas kalau di BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah ingin memberikan
semuanya (pekerja), oleh sebab itu teman-temannya didorong untuk masuk menjadi peserta BPJS
Ketenagakerjaan, yang didahulukan yang masuk BPJS Ketenagakerjaan," jelas Presiden.Kehadiran
Presiden didampingi oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Direktur Utama BPJAMSOSTEK
Anggoro Eko Cahyo, ingin memastikan bahwa bantuan yang diberikan pemerintah tersebut telah
diterima dan digunakan oleh para pekerja untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka."Kita kembali
menyampaikan Bantuan Subsidi Upah dan juga BLT BBM, dan sampai hari ini BLT BBM telah tersalur
99,7%, hampir selesai, ini tinggal menyisir yang belum-belum. Kemudian untuk Bantuan Subsidi Upah
sudah tersalurkan 72%, sisanya terus akan kita kebut, kita harapkan dengan bantuan ini komsumsi
masyarakat bisa terjaga, daya beli terjaga, sehingga akan mempengaruhi growth pertumbuhan ekonomi
negara kita," ungkap Jokowi.Selanjutnya Anggoro Eko Cahyo mengucapkan terima kasih atas
kepercayaan pemerintah yang kembali menunjuk BPJAMSOSTEK sebagai mitra penyedia data calon
penerima BSU sejak tahun 2020. Lebih jauh, pihaknya menjelaskan bahwa untuk wilayah Kalimantan
Timur total peserta aktif BPJAMSOSTEK mencapai 572 ribu. Dari jumlah tersebut 83 persen atau 475 ribu
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peserta memenuhi kriteria dan 251 ribu di antaranya telah menerima BSU."Secara nasional hingga saat
ini kami telah menyerahkan sebanyak 15,6 juta data kepada Kemnaker. Data ini kami serahkan secara
bertahap sejak bulan september karena mengedepankan kehati-hatian dan keakuratan. BPJAMSOSTEK
terus berkomitmen untuk mendukung pemerintah dalam mencapai target penyaluran BSU,"terang
Anggoro.Seperti yang diketahui bahwa sesuai Permenaker nomor 10 tahun 2022, salah satu kriteria
penerima BSU adalah pekerja yang menjadi peserta aktif BPJAMSOSTEK. Sehingga dapat dikatakan
bahwa program ini merupakan bentuk penghargaan dari pemerintah bagi pemberi kerja yang telah
mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta BPJAMSOSTEK.Anggoro mengingatkan kepada para pekerja
untuk berhati-hati dan tidak mudah percaya terhadap segala bentuk permintaan data pribadi yang
mengatasnamakan BPJAMSOSTEK maupun BSU. Bagi pekerja yang ingin mengetahui apakah dirinya layak
sebagai calon penerima BSU, dapat dilakukan dengan mengakses kanal resmi melalui
bsu.bpjsketenagakerjaan.go.id.Selain manfaat tambahan seperti BSU, dengan menjadi peserta
BPJAMSOSTEK, tentu pekerja akan lebih produktif karena terlindungi oleh 5 program jaminan sosial
ketenagakerjaan yang mampu memberikan rasa aman dari risiko kecelakaan kerja, kematian serta
memiliki hari tua yang sejahtera."Semoga tujuan diselenggarakannya BSU ini dapat dirasakan
manfaatnya oleh seluruh pekerja Indonesia, dan seperti yang disampaikan Pak Presiden Jokowi barusan,
kita mendorong kepada seluruh pemberi kerja untuk memastikan para pekerjanya terlindungi jaminan
sosial ketenagakerjaan, serta tertib dalam melaporkan besaran upah dan pembayaran iuran. Sehingga
apabila nantinya ada program lanjutan dari pemerintah, para pekerjanya bisa mendapatkan bantuan
subsidi upah atau bantuan lainnya yang berdasarkan data kepesertaan BPJAMSOSTEK," pungkas
Anggoro.Sementara itu ditempat yang terpisah, Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK)
Kantor Wilayah Sumbagsel Eko Purnomo menambahkan bahwa penyaluran BSU tersebut sebagai bentuk
hadirnya negara di tengah pekerja."Ini merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah kepada seluruh
pekerja Indonesia, semoga BSU ini bisa bermanfaat kepada seluruh pekerja," ucapnya. "Selain itu, negara
juga hadir di tengah masyarakat melalui program BPJAMSOSTEK. Dimana diharapkan melalui program
BPJAMSOSTEK seluruh pekerja Indonesia baik formal maupun informal bisa dapat terlindungi,"
lanjutnya.Terakhir, Eko Purnomo menjelaskan bahwa menjelaskan bahwa BPJS Ketenagakerjaan
memiliki 5 program, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua
(JHT), Jaminan Pensiun (JP) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). "Jadi tunggu apalagi, mari
bergabung menjadi peserta BPJAMSOSTEK," tutupnya.
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Summary PENASULTRA.ID, KALIMANTAN TIMUR- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengimbau para
pekerja untuk memastikan diri terdaftar sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan (BPJamsostek).

PENASULTRA.ID, KALIMANTAN TIMUR - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengimbau para pekerja untuk
memastikan diri terdaftar sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
(BPJamsostek). Hal itu disampaikan Jokowi saat meninjau langsung penyaluran bantuan subsidi upah
(BSU) 2022 bagi para pekerja peserta BPJamsostek di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur
(Kalimantan Timur). "Karena datanya itu jelas kalau di BPJS Ketenagakerjaan. Pemerintah ingin
memberikan semua pekerja, oleh sebab itu teman-temannya didorong untuk masuk menjadi peserta,
yang didahulukan yang masuk BPJS Ketenagakerjaan," kata Jokowi melalui rilis persnya, Selasa 25
Oktober 2022.Menurutnya, kehadiran dirinya untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan
pemerintah tersebut telah diterima dan digunakan oleh para pekerja untuk memenuhi kebutuhan
pokok."BLT BBM telah tersalur 99,7 persen. Untuk BSU sudah tersalurkan 72 persen, sisanya terus akan
kita kebut, kita harapkan dengan bantuan ini, konsumsi masyarakat bisa terjaga, daya beli terjaga,
sehingga akan mempengaruhi growth pertumbuhan ekonomi negara kita," ujar Jokowi. Sementara itu,
Direktur Utama BPJamsostek, Anggoro Eko Cahyo mengatakan, untuk wilayah Kalimantan Timur total
peserta aktif BPJamsostek mencapai 572 ribu. Dari jumlah tersebut 83 persen atau 475 ribu peserta
memenuhi kriteria dan 251 ribu di antaranya telah menerima BSU. "Secara nasional hingga saat ini kami
telah menyerahkan sebanyak 15,6 juta data kepada Kemnaker. Data ini kami serahkan secara bertahap
sejak bulan September 2022 karena mengedepankan kehati-hatian dan keakuratan," kata Anggoro.
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